
На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“ број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 73. став 2. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник Републике Српске“ број 106/09 и 44/15), члана 37. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор, број 15/17 и 12/18) и члана 161 
и 168. Пословника Скупштине општине („Службени гласник општине Прњавор“ број 
21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор, на _______ сједници одржаној 
________2021. године, донијела је   

  
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности чланова Управног одбора Јавне 
здравствене установе Дом здравља Прњавор 

 
1. Именују се вршиоци дужности чланова Управног одбора Јавне здравствене 

установе Дом здравља Прњавор, у саставу:  
1) _______________________________, предсједник, 
2) _______________________________, члан 
3) _______________________________, члан 
4)  _______________________________, члан 
5) _______________________________, члан  

 
2. Вршиоци дужности чланова Управног одбора Јавне здравствене 

установе Дом здравља Прњавор именују се до окончања поступка јавне 
конкуренције, а најдуже на период од 90 дана. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“.   

 
     О б р а з л о ж е њ е 
 
 Рјешењем Скупштине општине Прњавор број 01-111-54/17 од 17.11.2017. године 
именован је Управни одбор ЈЗУ Дом здравља Прњавор на период од 4 (четири) године. 
 Како је  члановима  Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Прњавор истекао мандат дана 
17.11.2021. године, исти су разријешени  те дужности на сједници Скупштине општине 
Прњавор одржане дана___________ и на  упражњена мјеста  Комисија за избор и именовање 
Скупштине општине Прњавор на својој __________сједници одржаној 
дана__________предложила је  вршиоце дужности чланова Управног одбора до завршетка 
поступка јавне конкуренције, у складу са законом, а најдуже на период од 90 дана. 
 Против овог рјешења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 
тужбом код Окружног суда Бањалука у року од 30 дана рачунајући од дана пријема 
рјешења. 
 
Број: 01-111-_____/21                                                                            
Датум: __________.2021. године   
                                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                    Мирко Буквић, дипломирани економиста 



    
                                                       

 


