
На основу чланова 70. Закона о службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске” број 97/16) 
Начелник општине расписује 
 
 

И Н Т Е Р Н И  К О Н К У Р С 
 

ЗА ПОПУНУ РАДНИХ МЈЕСТА 
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВУ КОЗАРСКА ДУБИЦА 

 
 
 

I - Расписује се интерни конкурс за попуну радних мјеста у Општинској управи 
Козарска Дубица и то: 

 
1. ШЕФ ОДСЈЕКА ЗА ИНСПЕКЦИЈУ      

- 1 извршилац 
2. ШЕФ ОДСЈЕКА И САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ОБЛАСТ 
ДРУШТВЕНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 - 1 извршилац 
3. ШЕФ ОДСЈЕКА И САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 - 1 извршилац 
4. ТРЖИШНИ ИНСПЕКТОР 
 - 1 извршилац 

 
 

На овај Кокурс могу се пријавити само лица запоселна у Опшинској управи 
Козарска Дубица. 

 
 

 
II  – Опис послова  

Опис послова према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске административне службе Козарска Дубица. 

 
III - Општи услови 
 

1. да су држављани Републике Српске, односно БиХ, 
2. да су старији од 18 година, 
3. да имају општу здравствену способност, 
4. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за 
обављање послова у административној служби локалне самоуправе. 
5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на 
било којем нивоу власти у БиХ 3 године прије  

 
 



 
 
IV – Посебни услови  
 
1. За радно мјесто под редним бројем 1. 
 

- ВСС, VII степен - 240 ЕСПБ,  
- 3 године радног искуства, 
- Положен стручни испит за рад у административној служби, 
- Положен возачки испит „Б“ категорије и 
- Познавање рада на рачунару. 

 
2. За радно мјесто под редним бројем 2. 
 

- ВСС, VII степен – 240 ЕСПБ,  друштвеног смјера, 
- 3 године радног искустава, 
- Положен стручни испит за рад у административној служби, 
- Положен возачки испит „Б“ категорије и 
- Познавање рада на рачунару. 

 
 
3. За радно мјесто под редним бројем 3. 
 

- ВСС, VII степен - 240 ЕСПБ, пољопривредни факултет, 
- 3 година радног искустава, 
- Положен стручни испит за рад у административној служби, 
- Познавање једног страног језика, 
- Положен возачки испит „Б“ категорије и 
- Познавање рада на рачунару. 

 
4. За радно мјесто под редним бројем 4. 
 

- ВСС, VII степен - 240 ЕСПБ, факултет друштвених, техничких и 
биотехничких наука 

- 3 године радног искустава, 
- Положен стручни испит за рад у административној служби, 
- Положен возачки испит „Б“ категорије и 
- Познавање рада на рачунару. 

 
 
V – Потребни документи  
 
 Уз пријаву на конкурс кандидати  су дужни приложити доказе о испуњавању 
општих и посебних услова:  

- увјерење о држављанству,  
- родни лист,  
- диплому о завршеном факултету  
- доказ о радном искуству и 
- изјаве по тачкама 4. и 5. из општих услова 

  



 
    Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, конкурсна комисија обавиће интервју 

о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени. 
 

 Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на огласној 
табли општине Козарска Дубица. 

 
 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
  
 Овај Конкурс биће објављен на огласној табли Општинске управе и интернет 

страници општине Козарска Дубица. 
 

     Пријаве се могу доставити лично или поштом, на адресу Општина Козарска 
Дубица, Конкурсна комисија, 79240 Козарска Дубица, Светосавска бр.5. 

 
  

 
 

Број: 01-103-3/16                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 27.12.2016.год.                                     Мр сци. др мед.Раденко Рељић 
Козарска Дубица 

 


