
На основу члана 21. Статута Туристичке организације општине Козарска Дубица и 
члана 6. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 
број 10-01-45/12  od 30.03.2012. године и Одлуке о одобравању средстава за 
суфинансирање зарада приправника са ВШС , број: 06-2858-1/11 директор 
Туристичке организације општине Козарска Дубица расписује : 
 
 
                                                       ЈАВНИ КОНКУРС  
                                             ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА  
 
 
I 
       У Туристичкој организацији Општине Козарска Дубица извршиће се пријем 
једног приправника  са завршеном вишом стручном спремом, и то: 
 
Инжењер организације и менаџмента – 1  извршилац. 
 
II  - Приправнички статус 
 
        Приправником се сматра лице које први пут заснива радни однос у том 
занимању, а које треба, према закону, положити стручни испит и којем је 
неопходно радно искуство у његовом занимању. 
        Приправнички стаж за лице са  завршеном  вишом стручном спремом траје 9 
мјесеци. 
 
    
III - Општи  услови 
 
- да је држављанин Републике Српске, односно БиХ 
- да је старији од 18 година 
- да има општу здравствену способност 
- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6   
   (шест) мјесеци. 
 
IV - Посебни услови 
 

- ВШС одговарајућег смијера 
- Познавање  енглеског језика. 

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

- Увјерење о држављанству, 
- Родни лист , 



- Увјерење о невођењу кривичног поступка 
- Диплому о завршеној вишој школи и  
- Увјерење завода за запошљавање Републике Српске да није обавио 

приправнички стаж у свом занимању. 
 
Са свим кандидатима који уђу у ужи  избор, Комисија  за избор обавиће интервију 
о чему ће кандидати бити благовремебно обавјештени. 
 
 Рок за подношење пријаве је 15 (петнаест ) дана од дана објављивања конкурса у 
дневном  листу  „ФОКУС“. 
 
Неблаговремене и непотпуне пријаве  неће се узети у разматрање.  
 
Пријаве се могу доставиоти лично или на адресу Туристичке организације општине 
Козарска Дубица,   79240 Козарска Дубица,  Требињска број 3 
 
 
.VI 
 
Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,ФОКУС'' , као и на  WEB  страници  
Општине Козарска Дубица 
 
 
 
 
Број:09-01-53/12                                                                                Директор 
Дана:02.04.2012.године                                                                  Нада Гргача 
Козарска Дубица                                                                             
                                                   
 
 


