На основу члана 70. и 71. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16) и члана 58. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста у општинској управи Општине Козарска Дубица (,,Службени гласник Општине
Козарска Дубицаˮ број: 15/17, 02/18, 07/18, 3/20, 7/20, 9/20, 10/20 и 01/21) Начелник
општине Козарска Дубица расписује
ИНТЕРНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ РАДНОГ МЈЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВУ КОЗАРСКА ДУБИЦА
I - Расписује се интерни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у Општинској
управи Козарска Дубица:
1. ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК - БЛАГАЈНИК - 1 извршилац
На овај Конкурс могу се пријавити само лица запослена у Опшинској управи
Козарска Дубица на неодређено вријеме.
II – Опис послова
Опис послова према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске управе Козарска Дубица.
III – Статус
Виши стручни сарадник - благајник има статус службеника шесте категорије, првог
звања у Општинској управи Козарска Дубица а права из радног односа остварује у складу
са законом.
IV - Општи услови
1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,
2. да је старији од 18 година,
3. да има општу здравствену способност,
4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6
мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање послова у
општинској управи,
5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било
ком нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања Конкурса,
6. да се на њих не односе одредбе члана 9. тачка 1. Устава БиХ и
7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са
дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чланом 44. и 45.
Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе.

V – Посебни услови
-

ВСС, VI степен или 180 ECTS бодова – економског смјера,
1 година радног искуства,
Положен стручни испит за рад у општинској управи.

VI – Потребни документи
Уз пријаву на конкурс кандидати
општих и посебних услова:
-

су дужни приложити доказе о испуњавању

увјерење о држављанству,
родни лист,
увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну
затвора од најманје 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини
неподобним за обављанје послова у општинској управи,
диплома о завршеној школи,
увјерење о положеном стручном испиту,
доказ о посједовању возачке дозволе,
доказ о радном искуству и
изјаве по тачкама 4.5. и 6. из општих услова

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, конкурсна комисија обавиће интервју о
чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.
На интерном конкурсу могу учествовати само службеници запослени на
неодређено вријеме у Општинској управи Козарска Дубица.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса на огласној
табли општине Козарска Дубица.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Овај Оглас 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: 01-103-2/21
Дана: 21.01.2021.год.
Козарска Дубица
Израдила
Сам. стр. сар. За људске ресурсе
Драгана Глигорић, дипл.правник

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Мр сци. др мед.Раденко Рељић

Прегледао
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Драгаш Горан,дипл.правник

