
На основу члана 120,  а у вези са чланом 118. и 119. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' број 101/04, 42/05 и 118/05) и 
члана 13. Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Оштинске 
административне службе ('' Службени гласник Општине Козарска Дубица''. број: 
7/06) Начелник Општине расписује 
 
 
 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА 

У ОПШТИНСКОЈ АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ ОПШТИНЕ КОЗАРСКА 

ДУБИЦА 

 

 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ  

 

 

 

1. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПРИВРЕДУ И ПРИВРЕДНИ 

РАЗВОЈ, ПЛАН И АНАЛИЗУ 

 

- 1 извршилац. 

 

Посебни услови: 

 

- ВСС, Економски факултет,  
- положен стручни испит за рад у административној служби, 
- 1 година радног искуства, 
- познавање рада на рачунару, 
- познавање  страног језика, 
- пложен возачи испит ''Б'' категорије. 

 
 
 

2. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА НОРМАТИВНО ПРАВНЕ 

ПОСЛОВЕ 

 

- 1 извршилац. 

 

Посебни услови: 

 

- ВСС, Правни факултет, 
- положен стручни испит за рад у административној служби, 
- 1 година радног искуства, 
- познавање рада на рачунару, 
- пложен возачи испит ''Б'' категорије. 

 
 
 
 



ОДСЈЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

 

 
1. НАЧЕЛНИК КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 

 

- 1 извршилац. 

 

Посебни услови: 

 

- ВСС, Факултет природног или друштвеног смјера, 
- положен стручни испит за рад у адмиистративној служби, 
- 3 године радног искуства, 
- познавање рада на рачунару, 
- положен возачки испит ''Б'' категорије. 

 
 
ОДСЈЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 

 

1. ШЕФ ОДСЈЕКА 

 

- 1 извршилац. 

 

Посебни услови: 

 

- ВСС, Факултет пољопривредног смјера,  
- положен стручни испит за рад у административној служби, 
- 3 године радног искуства, 
- познавање рада на рачунару, 
- пложен возачи испит ''Б'' категорије. 

 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

 

 
ОДСЈЕК ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 

 

1. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК 

 

-   1 извршилац. 

 

 

Посеби услови: 

 

- ВСС, Правни факултет,  
- положен стручни испит за рад у административној служби, 
- 1 година радног искуства, 
- познавање рада на рачунару и  
- положен возачки испит ''Б'' категорије. 



 
 

2. СТРУЧНИ САРАДНИК – ГЕОМЕТАР 

 

- 1 извршилац. 

 
Посебни услови:  

 

- ССС IV степен геодетске школе 

- положен стручни испит за рад у административној служби, 
- 1 година радног искуства, 
- познавање рада на рачунару и  
- положен возачки исит ''Б'' категорији. 

 
Сви кандидати који буду изабрани на напред наведена радна мјеста прије пријема 
у административну службу провешће на пробном раду  период од 60 дана. 
 
 

Поред посебних услова сви кандидати треба да испуњавају опште услове 
прописане чланом 118. Закона о локалној самоуправи. 

 
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор , Комисија за избор обавиће 

разговор о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени. 
 
Пријаве се могу доставити лично или поштом , на адресу Општина Козарска 

Дубица, Комисија за избор, 79240 Козарска  Дубица, Светосавска бр. 5. 
 
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити:  диплому о завршеној 

школи, увјерење о положеном стручним испиту, потврду о радном искуству, 
увјерење о држављанству, извод из матине књиге рођених, увјерење да се не води 
кривични поступак , увјерење о некажњавању и  доказ о здравственој способности. 

 
Рок за подношење пријава је 30 дана  од дана објављивања конкурса у 

дневном листу ''ГЛАС СРПСКЕ''. 
 
Неблаговремене и непотпуне  пријаве  неће се узети у разматрање. 
 
 

 


