
 
 

На основу чланова 124. Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник Републике Српске” број 101/04, 42/05, и 118/05) и Одлуке о 
одобравању средстава за суфинансирање зарада приправника са ВСС, 
број: 06-2160-1/12 од 20.09.2012. године, Завода за запошљавање 
Републике Српске ,  Начелник општине расписује 
 
 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С 
ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА У АДМИНИСТРАТИВНУ СЛУЖБУ 

ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА 
 
 
I 
 У Административној служби  Општине Козарска Дубица извршиће се 
пријем 2 приправника са завршеном високом стручном спремом,  и то: 
 
1. дипломирани економиста                                            1   извршилац 
2. дипломирани просторни планер                      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 лица са завршеном високом стручном спремом 
траје једну годину. 
 
 
 
III - Општи услови 
 

- да су држављани Републике Српске, односно БиХ, 
- да су старији од 18 година, 
- да имају општу здравствену способност, 
- 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. 

 
IV – Посебни услови  
 

- завршен факултет одговарајућег смјера 
- да раније није заснивао радни однос у свом занимању, односно 
да није обавио приправнички стаж. 

 
 
 



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

- увјерење о држављанству,  
- родни лист,  
- увјерење о невођењу кривичног поступка,  
- диплому о завршеном факултету 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 интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени. 
 

 Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања конкурса 
у дневном листу „Независне новине“. 

 
 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 

 
     Пријаве се могу доставити лично или поштом, на адресу Општина 

Козарска Дубица,  79240 Козарска Дубица, Светосавска бр.5. 
 

VI   
 
Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „Независне новине“, као и 
на као и на WEB страници Општине Козарска Дубица.  

 
 

Број: 01-103-7 /12                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 11.10.2012.год.                    Нино Јауз,дипл.економиста 
Козарска Дубица 

  


