
На основу члана 124 Закона о локалној самоуправи Републике Српске ("Службени 
гласник Републике Српске", 101/04, 42/05, 118/05 и  98/13), члана 54. Статута општине 
Козарска Дубица ("Службени гласник општине Козарска Дубица", бр. 03/14) и Плана пријема 
Волонтера-приправника у Административној служби општине Козарска Дубица у 2014. години, 
начелник Општине доноси  
 

 
ПРАВИЛНИК О ПРИЈЕМУ ПРИПРАВНИКА И ВОЛОНТЕРА У ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ КОЗАРСКА ДУБИЦА 
 

Члан 1.  
 

 Овим Правилником утврђују се критеријуми за пријем приправника и волонтера у 
Општинској управи Козарска Дубица, начин и дужина обављања приправничког и 
волонтерског стажа и друга питања везана за пријем приправника и волонтера. 
 

Члан 2. 
 

У смислу овог Правилника приправником се сматра лице, које је завршило средњу,  
вишу школу или факултет, а који нема радно искуство у том занимању и коме је стручни испит 
за рад у органима управе или стручно искуство услов за заснивање радног односа.  

У смислу овог Правилника волонтером се сматра лице које је завршило средњу, вишу 
школу или факултет, а које по први пут заснива радни однос у том занимању, које је дужно 
према закону, положити стручни испит и коме је потребно претходно радно искуство у 
његовом занимању или професији.  

Члан 3. 
 

У Општинску управу Козарска Дубица примају се приправници и волонтери у складу са 
исказаним потребама одјељења и служби и Планом пријема приправника- волонтера. Одлуку о 
пријему приправника и приправника волонтера доноси Начелник општине у складу са законом 
и другим прописима.  
 

Члан 4. 
 

Приликом пријема приправника и волонтера примјењиваће се сљедећи критеријуми:  
 
1. Резултати интервјуа са Комисијом за пријем приправника и волонтера, коју рјешењем 
именује Начелник општине – до 50 бодова, на начин да  
 

 а) за провјеру стручног знања и познавање прописа– 25 бодова, 
 б) општи утисак, комуникативност, спремност на тимски рад и сл. – 25 бодова 

 
2. Постигнути успјех током школовања – до 10 бодова, на начин да се број бодова одређује 
према просјечној оцјени постигнутој током школовања.  
 
3. Дужина трајања студија студиja у смислу да: 
 

а) кандидат са ВСС и 240 ЕЦТС добија 10 бодова,  
б) кандидат са ВСС и 180 ЕЦТС добија 7 бодова  

 
4. Дужина чекања на евиденцији Бироа за запошљавање – 1 бод за сваку годину, а 
највише 10 бодова.  
 



5. социјални статус и положај приправника или волонтера на начин да приправници и 
волонтери чланови породица погинулих бораца, ратних војних инвалида од I до IV карегорије и 
лица са инвалидитетом остварују додатних 4 бод|ова.  
 

Члан 5. 
 

У случају да два или више кандидата за пријем приправника и волонтера имају исти 
број бодова предност ће се дати приправнику и волонтеру који је остварио вишу просјечну 
оцјену током студирања. 

 
Члан 6. 

 
Приправнички и волонтерски стаж у Општинској управи обавља се у склaду са 

Програмом стручног оспособљавања приправника у Општинској управи Козарска Дубица у 
трајању утврђеном законом.  
 

Члан 7. 
 

За вријеме обављања приправничког и волонтерског стажа приправник има права и 
обавезе утврђене законом и уговором о обављању приправничког стажа.  
 

Члан 8. 
 
 

Након обављеног приправничког и волонтерског стажа приправници и волонтери 
полажу приправнички испит.  
 

Члан 9. 
 

Приправнички испит се полаже пред Комисијом за полагање приправничког испита у  
Општинској управи Козарска Дубица (у даљем тексту Комисија) коју рјешењем именује 
Начелник општине.  

Комисија се састоји од предсједника и 2 члана.  
Комисија се именује из реда службеника Општинске управе Козарска Дубица са 

завршеном високом стручном спремом.  
 

Члан 10. 
 

Коначан успјех кандидата на испиту оцјењује се према показаном знању за обављање 
послова из области утврђеним Програмом стручног оспособљавања приправника и волонтера у 
Општинској управи Козарска Дубица на усменом дијелу  испита.  

Комисија одлучује о успјеху кандидата оцјеном "положио приправнички испит" или 
"није положио приправнички испит".  

Кандидату који је положио приправнички испит Начелник општине издаје увјерење о 
положеном приправничком испиту.  

Члан 11. 
 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Козарска Дубица". 

 
 

Козарска Дубица,  
Датум: 05.06.2014. године                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 01-022-5/14                                                                           Миле Злојутро, дипл. економиста 

 


