
На основу члана 39. став 2. тачка 2) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 18. став 2. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 

44/16), члана 73. ст. 2. и 4. Закона о здравственој заштити („Службени гласник  

Републике Српске“, бр. 106/09 и 44/15), члана 8. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03) и члана 38. став 2. тачка 2) Статута Општине Фоча („Службени гласник 

Општине Фоча“, број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на Четвртој редовној 

сједници, дана 1.4.2021. године,  д о н о с и  

 

 

 

 

 

О Д Л У К У   

О  РАСПИСИВАЊУ  ЈАВНОГ  КОНКУРСА   

ЗА  ИЗБОР  И  ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА   

ЈАВНЕ  ЗДРАВСТВЕНЕ  УСТАНОВЕ  „АПОТЕКА  ФОЧА“  ФОЧА  

 

 

 

 

 

I 

1)  Овом одлуком Скупштина Општине Фоча расписује јавни конкурс за 

избор и именовање директора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча, 

чији је оснивач Општина Фоча. 

2)  Овом одлуком утврђују се елементи за спровођење јавног конкурса, као 

што су: процедура, начин, услови, критеријуми и други елементи за избор и 

именовање, у поступку оглашавања предметне позиције и јавне конкуренције.    

 

II 

1)  Директор Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча (у даљем 

тексту: Јавна установа) именује се на мандатни период у трајању од четири године. 

2)  Директор Јавне установе представља и заступа Јавну установу и врши 

друге послове и дужности из оквира законских и статутарних овлашћења и 

надлежности директора, као инокосног органа руковођења, у складу са Законом о 

систему јавних служби, Законом о здравственој заштити и другим прописима и 

подзаконским актима којим је регулисана и уређена материја обављања пословних 

дјелатности Јавне установе, актом о оснивању Јавне установе и другим актима и 

одлукама Општине Фоча, као и Статутом Јавне установе.  

 

III 

Општи и посебни услови за избор и именовање директора Јавне установе 

прописани су Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике 

Српске, Законом о здравственој заштити и Статутом Јавне установе.  

 

IV 

1)  Избор и именовање директора Јавне установе извршиће се након 

оглашавања предметне позиције и спроведеног јавног конкурса у поступку отворене 

конкуренције пријављених кандидата. 

2)  Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе објавиће се 

у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас Српске“.  



V 

1)  Рок за подношење пријава на јавни конкурс траје 15 дана од дана 

објављивања јавног конкурса. 

2)  У случају постојања различитих датума објављивања јавног конкурса у 

јавним гласилима из тачке IV ове одлуке, рок за подношење пријава и затварање 

јавног конкурса рачуна се од дана посљедњег објављивања.  

 

VI 

1)  Поступак спровођења јавног конкурса извршиће Комисија за избор, коју 

именује Начелник Општине Фоча, у саставу и структури у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске и Рјешењем о 

утврђивању Листе за именовање чланова комисије за спровођење јавног конкурса за 

избор и именовање чланова управних одбора и директора јавних установа чији је 

оснивач Општина Фоча или за пријем службеника и намјештеника у Општинску 

управу Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 4/21). 

2)  Јавни конкурс спроводи се на начин и у поступку који је предвиђен 

одредбама Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике 

Српске, под којим се подразумијева:  

-  контрола и оцјена благовремености и комплетности достављених пријава 

кандидата,  

-  контрола и оцјена испуњавања утврђених општих и посебних услова,  

-  састављање листе са ужим избором кандидата који испуњавају услове 

јавног конкурса,  

-  обављање интервјуа са кандидатима,  

- утврђивање ранг – листе кандидата, са редослиједом кандидата и 

препоруком за коначно именовање,  

-  коначно именовање на предметну позицију. 

3)  Комисија за избор је дужна да спроведе поступак за избор директора Јавне 

установе и ранг – листу кандидата са препоруком за коначно именовање достави 

предсједнику Скупштине Општине Фоча, у року од 30 дана од дана истека рока за 

пријављивање кандидата на јавни конкурс.  

 

VII 

Коначно именовање директора Јавне установе врши Скупштина Општине 

Фоча, на приједлог Комисије за избор, у складу са Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске.  

 

VIII 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Фоча“.  

 

 

 

 

 

Број:  01-022-33/21                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  

Фоча, 1.4.2021. године                                                       СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                                                      Срђан  Драшковић     

 


