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

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03) и Одлуке о условима и 
расписивању Конкурса за избор и именовање члана Школског одбора, из реда представника 
локалне заједнице, у Гимназији у Бањалуци, у којима није извршено именовање чланова 
школских одбора број: 07-013-186/19 („Службени гласник Града Бања Лука“, број 12/19), 
Скупштина града Бања Лука расписује 

 
 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С 
за избор и именовање члана Школског одбора, 

из реда представника локалне заједнице, 
 у Гимназији у Бањалуци 

 
 
I – Скупштина града Бања Лука расписује Јавни конкурс за избор именовање члана Школског 
одбора, из реда представника локалне заједнице, у Гимназији у Бањалуци. 
 
   
II – ДЈЕЛОКРУГ РАДА 
  
 Надлежност и дјелокруг рада школског  одбора регулисан је Законом о средњем 
образовању и васпитању Републике Српске. 

 
 

III – М А Н Д А Т 
 
 Чланови школског одбора бирају се на период од четири (4) године.  
 По истеку мандата, члан школског одбора може бити поново биран за члана школског 
одбора, још један мандат. 
 
 
IV – С Т А Т У С 
 
Рад члана школског одбора је добровољан и не плаћа се. 
 
 
V – ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ 
 
 Сви кандидати, за упражњенo  мјестo  из тачке I  Конкурса, морају испуњавати сљедеће 
опште услове:  
 1. да су држављании РС или 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 на било којем нивоу власти у РС, 
у периоду од три године прије дана објављивања упражњеног мјеста; 
             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 послова на упражњеним 
мјестима, односно да се против њих не води кривични поступак; 
 5. да не служе казну, изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију, и да 
нису под оптужницом тог Суда, а да се нису повиновали налогу да се појаве пред Судом.  
 
 
VI – ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА КАНДИДАТЕ 
 
 Сви кандидати за упражњено мјесто  из тачке I Конкурса, морају испуњавати сљедеће 
посебне услове: 
 1. да имају најмање средњу стручну спрему; 
 2. да имају пребивалиште на подручју јединице локалне самоуправе;  
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VII - СУКОБ ИНТЕРЕСА 
 
            (1) Чланови школског одбора не могу бити лица која у истој школи обављају послове: 
 а) директора, 
 б) помоћника директора, 
 в) секретара, и  
 г) рачуновође. 
 
 (2) Члан школског одбора не може бити лице које је у родбинској вези, до трећег 
кољена, са било којим чланом школског одбора, директором, помоћником директора, 
секретаром или рачуновођом школе у којој се школски одбор бира. 
 (3) Члан школског одбора не може бити лице чији би избор био у супротности са 
Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске (Службени 
гласник Републике Српске, бр. 73/08 и 52/14). 
 
 
VIII – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 
 Уз пријаву на Конкурс, кандидати су дужни доставити доказе о испуњењу општих и 
посебних услова:  
            - кратку биографију;  
            - увјерење о држављанству; 
            - извод из матичне књиге рођених; 
            - доказ о траженој стручној спреми; 
            - потписану и, од надлежног органа, овјерену изјаву о испуњавању услова из 
подтачки 3,4 и 5. тачке V Конкурса;  
            - потписану и, од надлежног органа, овјерену изјаву о испуњавању услова из  
тачке VII Конкурса; 
            - потврду о пребивалишту.  

 
          Подносиоци пријаве са којима се не ступи у контакт у одређеном року, а након рока за 
подношење пријаве, неће бити узети у раматрање у даљем процесу именовања. 
 Са свим кандидатима, који уђу у ужи избор, Комисија за избор ће обавити интервју, о 
чему ће кандидати бити благовремено обавијештени. 
 Имајући у виду овлаштења Омбудсмена, која проистичу из члана 16. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима РС, везано за приговоре на коначна 
именовања, постоји потреба сталног увида у поднесена документа, те се, из тог разлога, 
документа, приложена уз пријаве на Конкурс, неће враћати кандидатима. 
 
 
IX  –  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 
 
 Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања Конкурса.  
             Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
             Пријаве се могу доставити лично, или путем поште, на адресу: 
 
 ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БАЊА ЛУКА – Стручна служба Скупштине Града, Трг 
српских владара број 1. са назнаком “КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР”. 
 
 
X – Јавни конкурс биће објављен у дневном листу “Глас Српске”, Службеном гласнику 
Републике Српске, као и на WEB страници Градске управе Града. Ако Конкурс не буде 
објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања. 
 
 
Број:  07-013-193/19                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 23. 04.2019.године                                                                          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                                              Зоран Талић, дипл.правник 
 


