Начелник општине Дервента на основу члана 77. и 78. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ( „Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 7. Правилника о јединственим процедурама
за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи
( „Службени гласник Републике Српске“, број 42/17) расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање упражњеног радног мјеста службеника у Општинску управу
Дервента

I - У Општинску управу Дервента у Одјељењу за стамбено-комуналне послове
прима се у радни однос на неодређено вријеме у статусу службеника :
- Стручни
сарадник
за
уређење
грађевинског
земљишта
путеве......................................................................................................1
извршилац
Категорија радног мјеста: седма, звање службеника: треће звање.
II - ОПИС ПОСЛОВА
-Опис послова које обавља стручни сарадник за уређење грађевинског
земљишта и путеве : учествује у изради програма уређења градског грађевинског
земљишта за стамбену, привредну и другу врсту изградње, његово опремања
комуналним грађевинама и инсталацијама за заједничко и појединачно
коришћење,
учествује у изради рјешења о накнади по програму за уређење градског
грађевинског земљишта,израђује стручну оцјену изградње комуналне
инфраструктуре, за уређење градског грађевинског земљишта, рукује и чува
планску и пројектну документацију,
предлаже и учествује у изради рјешења, прописа и других аката, информација,
извјештаја и програма из области уређења грађевинског земљишта и локалних
путева,
врши надзор над обављањем послова и спровођење одредаба, закона, других
прописа и општих аката из области уређења градског грађевинског земљишта и
путева., обавља и друге послове које одреди начелник Одјељења.
III- ОПШТИ УСЛОВИ:
1.
2.
3.
4.

да је држављанин Републике Српске односно Босне и Херцеговине
да је старији од 18 година ,
да има општу здравствену способност ,
да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање
шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање
послова у градској односно општинској управи
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5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на
било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса
6. да није у сукобу интереса односно да не обавља дужност која је неспојива
са дужношћу службеника у градској односно општинској управи.
IV – ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Посебни услови за радно мјесто :
- Поред општих услова прописаних законом, посебни услови су: ССС –
средња стручна спрема у четворогодишњем трајању - грађевинска
школа, најмање 6 ( шест ) мјесеци радног искуства у струци и положен
стручни испит за рад у општинској управи.
V – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни приложити фото-копије доказа о
испуњавању посебних услова, како слиједи:
1. диплома односно свједочанство о завршеној средњој стручној спреми
2. увјерење о положеном стручном испиту за рад у општинској управи ,
односно изјава којом се кандидат обавезује да ће у року од шест
мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен, или рјешење о
ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у
складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике
Српске ( „Службени гласник Републике Српске“, број 68/11, 85//11 и
7/15) .
3. исправа којом се доказује радно искуство у струци односно у траженом
степену образовања( потврда, рјешење или други акт из којег се види
на којим пословима са којом стручном спремом и у ком периоду је
стечено радно искуство ),
Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже :
- фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске односно Босне и
Херцеговине ,
Саставни дио пријаве на јавни конкурс је изјавa да кандидат:
а) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на
подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред
трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ ,
б) није осуђиван за кривично дјело на безусловну каззну затвора од најмање шест
мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у
општинској управи јединице локалне самоуправе,
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в) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере , на било
којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања Конкурса,
г)
не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (
„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) .
Испуњеност других услова наведених у Јавном конкурсу кандидати доказују
изјавом која је саставни дио обрасца пријаве на конкурс.
Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Конкурса Конкурсна комисија
за попуну упражњеног радног мјеста за пријем службеника у радни однос на
неодређено вријеме у Општинској управи Дервента, обавиће интервју о чему ће
кандидати бити благовремено обавијештени.
Прворангирани кандидат по приједлогу Комисије , дужан је у року од седам дана
од дана пријема обавјештења Комисије да достави доказе о испуњавању општих и
посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији као и овјерене изјаве:
а) да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на
подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред
трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ ,
б) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну каззну затвора од најмање
шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање
послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,
в) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере , на било
којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања Конкурса,
г) да не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (
„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), и
д) увјерење о општој здравственој способности
Ако прворангирани кандидат не достави доказе у прописаном року или ако на
основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или
посебне услове , позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранглисте успјешних кандидата , да достави тражене доказе.
VI - РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања Конкурса.
Пријава за учешће на Јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу , који
се може преузети у Општинској управи Дервента – шалтер сала или на страници
Општине Дервента WWW.derventa.ba
Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене , уз обавезан
својеручни потпис.
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Неблаговремене , непотпуне , недопуштене и неразумљиве пријаве биће
одбачене.
Пријаве се могу доставити лично ( пријемна канцеларија ) или путем поште на
адресу : ОПШТИНА ДЕРВЕНТА – НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ , ул Трг ослобођења
бб Дервента , са назнаком Комисија за спровођење поступка за попуну
упражњеног радног мјеста у статусу службеника у Општинску управу Дервента.
Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Гласу Српске“ и у „Службеном
гласнику Републике Српске“
Ако Конкурс не буде објављен истовремено , рок ће се рачунати од дана
посљедњег објављивања
Јавни конкурс ће се објавити и у „Дервентском листу и на званичној интернет
страници општине Дервента , али се те објаве неће рачунати у рокове за
пријављивање на конкурс.
Контакт особа: Нада Ђурић , тел. bрој 053/315-107

Број
ОПШТИНЕ

НАЧЕЛНИК

Датум

Милорад Симић
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Načelnik opštine Derventa na osnovu člana 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u
organima jedinice lokalne samouprave ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana
7. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u
gradskoj odnosno opštinskoj upravi ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 42/17)
raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta službenika u Opštinsku upravu Derventa

I - U Opštinsku upravu Derventa u Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove prima se u
radni odnos na neodređeno vrijeme u statusu službenika :
- Stručni saradnik za uređenje građevinskog zemljišta
puteve......................................................................................................1 izvršilac

Kategorija radnog mjesta: sedma, zvanje službenika: treće zvanje.
II - OPIS POSLOVA
-Opis poslova koje obavlja stručni saradnik za uređenje građevinskog zemljišta i puteve :
učestvuje u izradi programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta za stambenu, privrednu
i drugu vrstu izgradnje, njegovo opremanja komunalnim građevinama i instalacijama za
zajedničko i pojedinačno korišćenje,
učestvuje u izradi rješenja o naknadi po programu za uređenje gradskog građevinskog
zemljišta,izrađuje stručnu ocjenu izgradnje komunalne infrastrukture, za uređenje gradskog
građevinskog zemljišta, rukuje i čuva plansku i projektnu dokumentaciju,
predlaže i učestvuje u izradi rješenja, propisa i drugih akata, informacija, izvještaja i programa
iz oblasti uređenja građevinskog zemljišta i lokalnih puteva,
vrši nadzor nad obavljanjem poslova i sprovođenje odredaba, zakona, drugih propisa i opštih
akata iz oblasti uređenja gradskog građevinskog zemljišta i puteva., obavlja i druge poslove
koje odredi načelnik Odjeljenja.

III- OPŠTI USLOVI:
1.

da je državljanin Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine

2.

da je stariji od 18 godina ,

3.

da ima opštu zdravstvenu sposobnost ,
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4.
da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci
ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj odnosno
opštinskoj upravi
5.
da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou
vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa
6.
da nije u sukobu interesa odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću
službenika u gradskoj odnosno opštinskoj upravi.

IV – POSEBNI USLOVI
Posebni uslovi za radno mjesto :
Pored opštih uslova propisanih zakonom, posebni uslovi su: SSS – srednja stručna
sprema u četvorogodišnjem trajanju - građevinska škola, najmanje 6 ( šest ) mjeseci radnog
iskustva u struci i položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.

V – POTREBNA DOKUMENTA
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti foto-kopije dokaza o ispunjavanju posebnih
uslova, kako slijedi:
1.

diploma odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi

2.
uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi , odnosno izjava
kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude
zaposlen, ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u
skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske ( „Službeni glasnik
Republike Srpske“, broj 68/11, 85//11 i 7/15) .
3.
isprava kojom se dokazuje radno iskustvo u struci odnosno u traženom stepenu
obrazovanja( potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima sa kojom
stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo ),
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže :
- foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine ,
Sastavni dio prijave na javni konkurs je izjava da kandidat:
a) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše
Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred tribunalom – član IX stav 1.
Ustava BiH ,
b) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kazznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za
krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice
lokalne samouprave,
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v) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere , na bilo kojem nivou vlasti u
BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
g) ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i
namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ( „Službeni glasnik Republike Srpske“,
broj 97/16) .
Ispunjenost drugih uslova navedenih u Javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je
sastavni dio obrasca prijave na konkurs.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Konkursna komisija za popunu
upražnjenog radnog mjesta za prijem službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u
Opštinskoj upravi Derventa, obaviće intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno
obaviješteni.
Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije , dužan je u roku od sedam dana od dana
prijema obavještenja Komisije da dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u
originalu ili ovjerenoj foto-kopiji kao i ovjerene izjave:
a) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše
Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred tribunalom – član IX stav 1.
Ustava BiH ,
b) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kazznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili
za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice
lokalne samouprave,
v) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere , na bilo kojem nivou vlasti
u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
g) da ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i
namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ( „Službeni glasnik Republike Srpske“,
broj 97/16), i
d) uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu
dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove , pozvaće
sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang- liste uspješnih kandidata , da dostavi
tražene dokaze.
VI - ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu , koji se može
preuzeti u Opštinskoj upravi Derventa – šalter sala ili na stranici Opštine Derventa
WWW.derventa.ba
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene , uz obavezan svojeručni potpis.
Neblagovremene , nepotpune , nedopuštene i nerazumljive prijave biće odbačene.
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Prijave se mogu dostaviti lično ( prijemna kancelarija ) ili putem pošte na adresu : OPŠTINA
DERVENTA – NAČELNIK OPŠTINE , ul Trg oslobođenja bb Derventa , sa naznakom Komisija za
sprovođenje postupka za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu službenika u
Opštinsku upravu Derventa.
Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glasu Srpske“ i u „Službenom glasniku Republike
Srpske“
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno , rok će se računati od dana posljednjeg
objavljivanja
Javni konkurs će se objaviti i u „Derventskom listu i na zvaničnoj internet stranici opštine
Derventa , ali se te objave neće računati u rokove za prijavljivanje na konkurs.
Kontakt osoba: Nada Đurić , tel. broj 053/315-107

Broj

NAČELNIK OPŠTINE

Datum

Milorad Simić
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