
На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 16. и 18. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 87., 88.  Закона 

о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 37/12, 90/16, 94/19 и 

42/20), члана 28. и 36. Статута Јавне установе Центар за социјални рад Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 18/17 и 2/18) и тачке 1. Одлуке о  

утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање директора и чланова управног 

одбора ЈУ „Центар за социјални рад“ Кнежево и расписивању јавног конкурса за исте 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 17/22), Скупштина општине Кнежево,         

р а с п и с у ј е: 

ЈАВНИ КОНКУРС 

за избор и именовање директора и чланова управног одбора   

ЈУ Центар за социјални рад  

 

I. Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање: 

1. Директора ЈУ Центар за социјални рад Кнежево; 

2. Три члана управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад“ Кнежево (у даљем тексту 

јавне установе). 

II. Опис послова - Послови и надлежности директора и чланова одбора јавне установе 

дефинисани су одредбама закона, актом о оснивању и статутом ове јавне установе. 

III. Мандат - Мандат директора и чланова одбора траје четири године. Директора именује 

оснивач уз предходну сагласност Министарства здравља и социјалне заштите. 

IV. Статус - Радноправни статус и права по основу именовања директор и чланови управног 

одбора  јавне установе остварују у складу са законом и општим актом установе. 

V. Oпшти и посебни услови - Право на пријаву за конкурс остварују кандидати који 

испуњавају опште и посебне услове. 

(1) Општи услови за именовање су:  

1. Да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине;  

2. Да је старији од 18 година;  

3. Да има општу здравствену способност; 

4. Да није отпуштан из државне службе, на било којем нивоу власти БиХ (било 

на нивоу државе или ентитета), као резултат дисциплинске мјере на било 

којем нивоу власти РС, у периоду од три године, прије објављивања 

упражњеног мјеста,  

5. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 

шест мјесеци или за кажњива дјела, која их чине неподобним за обављање 

послова на упражњеним мјестима, односно, да се против њега не води 

кривични поступак,  

6. Да не служи казну изречену од стране Међународног суда за бившу 

Југославију, и да није под оптужницом тог суда, а да се није повиновао 

налогу да се појави пред судом;  

7. Да није у сукобу интереса. 

 

(2) Посебни услови за именовање су:  

За позицу под 1.:  

 Висока стручна спрема (образовање првог циклуса у трајању од најмање три, а 

највише четири године и вреднује се са најмање 180, односно 240 ЕЦТС бодова) из 



реда следећих занимања: дипломирани социјални радник, дипл.правник, дипл. 

психолог, дипл. социолог, менаџер социјалне политике и социјалне заштите, 

дипл.педагог, дипл. специјални педагог и дипл. дефектолог (дипл. специјални 

едукатор и рехабилитатор) и лица која имају високу стручну спрему економских 

усмјерења; 

 Најмање пет година радног искуства у струци и  

 Положен стручни испит за рад у органима управе.  

 

За позицију под 2.: 

 да имају високу стручну спрему и најмање 1 годину радног искуства или вишу 

стручну спрему и најмање 2 године радног искуства. 

 Познавање проблематике и рада Јавне установе Кнежево; 

 Кандидат за члана Управног одбора не може бити лице које је запослено у 

органима државне управе, органима, службама и Установама чији је оснивач Влада 

РС, запосленици општинске управе Општине Кнежево, запосленици јавних 

установа и предузећа чији је оснивач Општина. 

 

VI. Сукоб интереса - Кандидати не могу обављати дужности и активности или бити на 

положају који доводи до сукоба интереса како је одређено Законом о спречавању сукоба 

интереса у органима власти Републике Српске, Законом о министарским, владиним и 

другим именовањима и Законом о систему јавних служби. 

VII. Потребна документација - Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни доставити доказе о 

испуњавању општих и посебних услова, и то: 

- Извод из матичне књиге рођених; 

- Увјерење о држављанству и копију важеће личне карте; 

- Доказ о неосуђиваности; 

- Увјерење о невођењу кривичног поступка; 

- Овјерену Изјаву да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере 

на било којем нивоу власти у БиХ; 

- Овјерену Изјаву  да се на њих не односе одредбе члана IX. став 1. Устава Босне и 

Херцеговине; 

- Овјерену копију дипломе; 

- Овјерену копију Увјерења о положеном стручном испиту за рад у органима управе 

(само за позицију – директор); 

- увјерење о потребном радном искуству; 

- Биографију. 

Пријава за учешће на Јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу – Пријава на 

јавни конкурс, који је доступан на интернет страници Општине Kнежево и у шалтер-сали 

Општинске управе. Кандидати су дужни доставити оригиналне документе или овјерене 

копије, који не смију бити старијe од шест мјесеци.  

VIII. Остале напомене - Поступак избора, који подразумјева контролу испуњености услова и 

улазни интервју, провешће Комисија именована за избор и именовање директора и чланова 

управног одбора ове јавне установе, о чему ће кандидати бити накнадно обавјештени. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

Увјерење о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидат до окончања 

поступка изборног поступка. 



IX. Рок за подношење пријаве - Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана последњег 

објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Еуро 

Блиц“.  

Пријаве са потребном документацијом могу се доставити лично у пријемној канцаларији 

Општинске управе општине Кнежево или путем поште, на адресу: Скупштина општине 

Кнежево, ул.Гаврила Принципа 1, са назнаком: Комисија за спровођење поступка по 

Јавном конкурсу за избор и именовање  директора и чланова управног одбора ЈУ Центар за 

социјални рад Кнежево. 

 

 

Број: 01-022-72-1/22                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 30.11.2022. године                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Миле Павловић 

 

 


