
Na temelju članka 12. Zakona o ministarskim ,vladinim i drugim imenovanjima u 
Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 12/03 i 65/13), članka 
84. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom 
(«Službene novine SBK», br. 10/05 i 2/06), članka 111. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje br.1/01 i 3/05), i članka 97 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje  (« Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje» br. 7/13), Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj 14.redovitoj 
sjednici održanoj dana 30.08.2018. godine, donijelo je; 

 
 

R J E Š E N J E 
o  imenovanju Upravnog vijeća 

JU Centar za socijalni rad Gornji Vakuf – Uskoplje 
 

I 
 

Imenuje se Upravno vijeće JU Centar za socijalni rad Gornji Vakuf – Uskoplje , u sastavu: 
 

1. ___________, ispred osnivača,  predsjednik 
2. ___________, isperd osnivača  član 
3. ___________, isperd zaposlenika,  član 
4. ___________, ispred zaposlenika,  član 
5. ___________, ispred kant. ministarstva član  

 
 

II 
 

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća iz točke I ovog Rješenja imenuju se na 
mandatni period od četiri godine, počev od 28.09.2018.godine. 
 

III 
 

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u « Službenom 
glasniku općine Gornji Vakuf –Uskoplje». 
 
Broj;01-05-__/18 
Gornji Vakuf – Uskoplje, 
30.08.2018.godine 

PREDSJEDNIK 
                                OPĆINSKOG VIJEĆA 

  Goran Batinić, mag.nov. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

O b r a z l o ž nj e 
 

Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje je svojom Odlukom br. 01-05-64/18 od 
15.05.2018.godine pokrenulo postupak izbora i imenovanja Upravnih vijeća javnih ustanova 
kojima je Općina osnivač. 

Shodno predmetnoj Odluci i članku 5. Odluke o utvrđivanju kriterija i standarda za 
imenovanje upravnih vijeća javnih ustanova čiji je Općina osnivač («Službeni glasnik Općine 
Gornji vakuf-Uskoplje», br. 1/10), Povjerenstvo za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Gornji 
vakuf-Uskoplje raspisala je Javni Oglas za izbor i imenovanje Upravnih vijeća javnih ustanova 
kojima je osnivač, koji je objavljen 04.06.2014.goine na Oglasnoj ploči  i web-stranici Općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje, Službenim novinama Federacije BiH i jednom dnevnom listu i koji je 
bio otvoren za podnošenje prijava do 13.07.2018.goine. 

Na raspisani Oglas podneseno je: 
- Za Upravno vijeće JU Dom zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje 8 prijava; 
- Za Upravno viječe JU Apoteka Gornji Vakuf-Uskoplje 6 prijava ; 
- Za Upravno vijeće JU Centar za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje 7 prijava ; 
- Za Upravno vijeće JU Centar za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje 7 

prijava; 
- Za Upravno vijeće JU Dječiji vrtić «Zvončić» Gornji Vakuf-Uskoplje 7 prijava. 

 
Povjerenstvo za izbor je na svojim sjednicama od 17 i 23.07.2018.godine konstatiralo 

da ima dovoljan broj prijava za sva upravna vijeća, te 01.08.2018.godine organizirala i 
provela intervju za sve kandidate, i na svojoj sjednici od 10.08.2018.godine utvrdila Listu 
uspješnosti kandidata koje je dostavila Povjerenstvu za izbor i imenovanje na daljni 
postupak. 
 Povjerenstvo za izbor i imenovanje  je na svojoj sjednici održanoj 17.08.2018.godine, 
na osnovama dostavljene Liste uspješnosti kandidata i utvrđenih dosadašnjih odnosa kod 
imenovanja ovih tijela utvrdila predmetni prijedlog Rješenja za imenovanje Upravnih vijeća 
Javnih ustanova. 
 

 


