Број: 2/14, 31.03.2014. године, језик српског народа

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13.),
члана 8. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске
(«Службени гласник РС», број 41/03) члана
16. Закона о систему јавних служби
(«Службени гласник РС», број: 68/07), члана
73. Закона о здравственој заштити
(«Службени гласник РС», број: 106/09) и
члана 36. Статута Општине Мркоњић Град
(«Службени гласник Општине Мркоњић
Град», број: 5/10 и 4/12), Скупштина општине
Мркоњић Град на 15. редовној сједници
одржаној дана 31.03.2014. године, д о н и ј е л
а ј е:
О Д Л У К У
о утврђивању критеријума и
расписивању јавног конкурса за
именовање чланова Управног одбора
ЈЗУ Дом здравља «Др Јован Рашковић»
Мркоњић Град
Члан 1.
О в ом О д л у ком у т в р ђ у ј у с е
критеријуми, услови и поступак и расписује
јавни конкурс за именовање три чланова
Управног одбора у ЈЗУ Дом здравља «Др
Јован Рашковић» Мркоњић Град (у даљем
тексту Дом здравља).
Запослени у Дому здравља не могу
бити чланови његовог управног одбора.
Члан 2.
Расписује се јавни конкурс за
именовање три члана Управног одбора Дома
здравља.
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Члан 3.
Општи и посебни услови за
именовање чланова Управног одбора Дома
здравља су:
А) Општи услови:
1. да су држављани Републике Српске
односно Бих,
2. да су старији од 18 година,
3. да нису отпуштени из државне службе
на било којем нивоу власти у БиХ (било
на нивоу државе или ентитета) као
резултат дисциплинске мјере у
периоду од три године, прије дана
објављивања овог конкурса,
4. да нису осуђивани за кривично дјело
на безусловну казну затвора од
најмање шест мјесеци или за кажњива
дјела која их чине неподобним за
обављање послове на упражњеним
позицијама,
5. да се против њих не води кривични
поступак,
6. да не служе казну изречену од стране
међународног суда и да нису под
оптужбом тога суда, а да се нису
повиновали налогу да се појаве пред
судом.
Б) Посебни услови:
1. висока стручна спрема,
2. познавање проблематике у дјелатности
којом се бави Дом здравља,
3. познавање садржаја и начина рада
Управног одбора,
4. да не постоји сукоб интереса у вршењу
фу н к ц и ј е , и с м и с л у З а ко н а о
спречавању сукоба интере са у
органима власти Републике Српске
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Члан 4.
Јавни конкурс за именовање чланова
Управног одбора Дома здравља објавиће се у
«Службеном гласнику РС» и дневном листу
«Глас Српске».
Рок за подношење пријава на јавни
конкурс је 15 дана од дана посљедњег
објављивања конкурса у једном од јавних
гласила из претходног става.

Управног одбора ЈЗУ Дом здравља „Др Јован
Рашковић“ Мркоњић Град, именују се:
1.Тијана Рађевић Дрљача,
предсједник,
2. Наташа Арежина, члан,
3. Милена Малешевић, члан,
4. Бориславка Максић, члан и
5. Тијана Вођевић, члан

Члан 5.
Чланове Управног одбора Дома
здравља, на основу јавног конкурса предлаже
Комисија за избор Скупштине општине, а
Одлуку о избору доноси Скупштина општине
Мркоњић Град.
Комисија за избор ће спровести
поступак јавног конкурса, извршити преглед
поднешених пријава на конкурс, обавити
интервју са кандидатима који уђу у ужи избор
те утврдити приједлог рјешења о именовању
чланова Управног одбора.
Члан 6.
Стручне и административно техничке
послове за потребе Комисије обављаће
Служба заједничких послова Скупштине и
начелника општине Мркоњић Град.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у «Службеном
гласнику Општине Мркоњић Град»
Број 02-022-35/14
Дана, 31.03.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На о снову члана 9. Закона о
ми н и ст ар ски м, вл ади н и м и дру г и м
именовањима Републике Српске («Службени
гласник Републике Српске», број: 41/03) и
члана 36. Статута Општине Мркоњић Град
(«Службени гласник Општине Мркоњић
Град», број: 5/10 и 4/12), Скупштина општине
Мркоњић Град, на 15. сједници одржаној
дана31.03.2014. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор чланова
Управног одбора ЈЗУ Дом здравља „Др
Јован Рашковић“ Мркоњић Град
I У састав Комисије за избор чланова

II Задатак Комисије је да изврши
преглед пријава на Јавни конкурс, утврди који
кандидати испуњавају опште и посебне
услове, обави интервју са кандидатима те
предложи листу кандидата за избор на
упражњену позицију.
III Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у «Службеном
гласнику Општине Мркоњић Град».
Број 02-022-36/14
Дана, 31.03.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 43. 72. став 3. и 146.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 6. и 33. Посебног
колективног уговора за запослене у области
локалне самоуправе Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 114/07) и члана 53. и 60. Статута
општине Мркоњић Град, (,,Службени гласник
општине Мркоњић Град” број 5/10 и 4/12),
начелник општине Мркоњић Град, дана
26.03.2014. године, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
о измјени Правилника о платама и
накнадама општинских службеника
и других запослених радника у
Административној служби општине
Мркоњић Град
Члан 1.
У Правилнику о платама и накнадама
општинских службеника и других
запослених радника у Административној
служби општине Мркоњић Град („Службени
гласник општине Мркоњић Град“, број: 3/12 и
1/13) у члану 4-шеста платна група, у 49.алинеји „Комуналн полицајац (VII степен)“,

31.03.2014.

умјесто коефицијента 7,00 треба да стоји
коефицијент 7,60.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.

Број:01-131-4/14
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 26.03.2014.год. Дивна Аничић,с.р.
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