РЕПУБЛИКА СРПСК
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Одлука објављена на огласној
табли 16.12.2019. године
Рок објаве 15 дана

Број: 01-080-42
Датум: 12. децембар 2019. године
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 97/16),
члана 16. Закона о систему јавних служби («Службени гласник РС» број 68/07), члана 7. Закона
о министарским, владиним и другим именовањима у Републици Српској («Службени гласник
РС» број 25/03 и 41/03) и члана 36. Статута Општине Соколац («Службене новине града
Источно Сарајево» број 17/17 и 33/17), Скупштина општине Соколац на 25. редовној сједници
одржаној 12. децембра 2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ „ПЕРО КОСОРИЋ“
Члан 1.
Овом Одлуком ближе се утврђују услови и критеријуми за избор и именовање чланова
Управног одбора Установе за културу „Перо Косорић“.
Под критеријумима за избор и именовање из става 1. сматрају се општи и посебни
услови утврђени овом одлуком.
Члан 2.
Кандидати из члана 1. ове Одлуке морају испуњавати следеће опште услове:
1. Да су држављани РС или БиХ
2. Да су старији од 18 година
3. Да им радни однос на било ком нивоу власти у БиХ или ентитету није престао по
основу дисциплинске мјере у периоду од 3 године прије дана објављивања овог конкурса
4. Да нису под оптужбом Међународног суда за ратне злочине у бившој Југославији
(члан 9. тачка 1. Устава БиХ)
5. Да се против њих не води кривични поступак
6. Да немају приватни (финансијски) интерес у институцији у коју конкуришу
7. Да нису осуђивани за кривична дјела или прекршај који их чине неподобним за
обављање дужности за коју се кандидују
8. Да не обављају дужности, активности које их доводе до сукоба интереса.
Члан 3.
Поред општих услова из претходног члана кандидати за орган управљања установе из
члана 1. ове Одлуке, морају испуњавати и следеће посебне услове:
- Висока, виша или средња стручна спрема;
- Познавање дјелатности коју установа обавља;
- Познавање садржаја и начина рада управних одбора.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеним новинама града
Источно Сарајево».
ДОСТАВЉЕНО:
1. Комисији за избор,
2. Службеним новинама,
3. На огласну таблу,
4. Скупштини,
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