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Сребреница: 06.07.2022. године
Број: 01-014-95/22

На основу одредаба члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 97/16 ), члана 77.,78 и 97. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16), члана 95. став. 3. Статута
општине Сребреница („Службени гласник општине Сребреница“, број 2/18), а у складу са „Рјешењем
о одобравању средстава за финансирање зарада 5 приправника са ВСС“, број: 02.7.6/0601-44/22 од
13.05.2022. године донијетим од стране ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске, и у складу са
Планом запошљавања општине Сребреница бр. 01-014-8/22 од 13.01.2022. Начелник општине
Сребреница, р а с п и с у ј е :

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем приправника са високом и вишом стручном спремом у радни однос на
одређено вријеме у Општинску управу Сребреница и пријем службеника на
упражњено радно мјесто на неодређено вријеме
I-Начелник општине Сребреница оглашава Јавни конкурс за пријем приправника у Општинску
управу Сребреница са високом стручном спремом и остварених најмање 240 ЕЦТС бодова,на
одређено вријеме у трајању од годину дана - седам извршилаца, и са ВШС на одређено вријеме у
трајању од 9 мјесеци-1 извршилац и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дипломирани економиста……..................................................................……1 извршилац са ВСС
Професор српског језика и књижевности...............…………….......................1 извршилац са ВСС
Дипломирани хемичар...............................................................…………….....1 извршилац са ВСС
Дипломирани инжењер грађевинарства.........................................................1 извршилац са ВСС
Професор физичког........................................ ……..........................................1 извршилац са ВСС
Дипл.инжењер пољопривреде.........................................................................1 извршилац са ВСС
Дипломирани историчар...................................................................................1 извршилац са ВСС
Економиста........................................................................................................1 извршилац са ВШС

II- 1. Самостални стручни сарадник за послове БиЗ (борачко-инвалидске заштите)
...................................................................................................................................1 извршилац неодређено вријеме
III- Приправником се сматра лице које први пут заснива радни однос на одређено вријеме ради
оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање послова у том степену
стручне спреме, односно звања, као и лице које је провело на раду вријеме краће од времена
утврђеног за приправнички стаж у том степену стручне спреме или звања, и које према закону треба
положити стручни испит за рад у управи након окончања приправничког стажа. Вријеме проведено у
радном односу код другог послодавца урачунава се у приправнички стаж.
Приправнички стаж са завршеном високом стручном спремом траје годину дана, односно са вишом
стручном спремом 9 мјесеци.
Кандидати који се пријављују на Јавни конкурс треба да испуњавају опште и посебне услове.
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IV- Самостални стручни сарадник за послове БиЗ-а (борачко инвалидске заштите) обавља следеће
послове:
Непосредно поступа према одредбама Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца
Води управни поступак о рјешавању права војних инвалида, чланова породица погинулих бораца и
предлаже нацрт рјешења руководиоцу
Преводи и припрема рјешења у поступку превођења рјешења из области борачко-инвалидске
заштите
Доставља предмете на ревизију, жалбе на рјешења упућује другостепеном органу на рјешавање
Припрема документацију за утврђивање степена инвалидности за РВИ за надлежну комисију
Обавља послове пружања помоћи корисницима код остваривања њихових права
Води управни поступак и припрема рјешења о остваривању права након извршене категоризације
бораца
Припрема и прати рјешења у поступку ревизије и по жалбама
Прати прописе у области борачко-инвалидске заштите, анализира и уочава проблеме везане за
примјену прописа из те области
Рад на терену по потреби у погледу омогућавања реализације права из борачко инвалидске заштите
V -Општи услови
да су држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
да су старији од 18. година,
да имају општу здравствену способност,
да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци
или за кривично дјело која их чине неподобним за обављање послова у општинској управи
5. да нису отпуштени из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу
власти у БиХ три године прије објављивања конкурса.
6. да се на њих не односи члан IX став 1. Устава БиХ.
7. Да нису у сукобу интереса, односно да не обављају дужност која је неспојива са дужношћу
службеника у општинској управи.
1.
2.
3.
4.

VI- Посебни услови
-Поред општих услова, кандидати за приправника треба да испуњавају и следеће посебне услове и
то:
Стручна спрема:
-

ВСС са остварених најмање 240 ЕЦТС бодова
ВШС са стеченим вишим образовањем

-Кандидати за позицију Самостални стручни сарадник за послове БиЗ-а (борачко инвалидске заштите)
-

ВСС – I циклус са остварених најмање 240 ЕЦТС бодова, Дипл.правник/бац.права
Радно искуство-3 године,
Положен стручни испит за рад у органима јавне управе
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VII Потребна документа
Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати су дужни приложити (оригиналне документе или овјерене
фотокопије):
-

увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци)
извод из матичне књиге рођених,
фотокопију личне карте,
фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми,
увјерење да се налази на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске као
незапослено лице (важи само за приправнике)
увјерење о општој здравственој способности (доставиће само изабрани кандидат прије
заснивања радног односа),
овјерене изјаве из тачке V (Општи услови) под-тачке 4., 5., 6. и 7.
овјерену изјаву да први пут заснива радни однос у траженом степену образовања
(важи само за приправнике)
Доказ о радном искуству (само за позицију из тачке II)
Увјерење о положеном испиту за рад у органима управе или овјерену изјаву да ће у
року од 6 мјесеци од дана заснивања радног односа исти положити. (само за позицију
из тачке II).
Сва документа се достављају у оригиналу или овјереној фотокопији.

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове, биће позвани на улазни интервју. О времену
и мјесту одржавања интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.
VII -Рок за подношење пријава.
Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично у шалтер
сали општине Сребреница сваким радним даном у времену од 07 до 15 часова, или путем поште на
адресу: Општина Сребреница, улица Сребреничког одреда бб „Комисији за пријем у општинску
управу.“
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса. Јавни конкурс ће бити
објављен у једним дневним новинама и у Службеном гласнику Републике Српске. Уколико се Јавни
позив не објави истовремено, рок од 15 дана почиње тећи даном посљедње објаве.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
О резултатима конкурса, сви кандидати биће писмено обавијештени.
Документа приложена уз пријаву на Јавни конкурс неће бити враћена кандидатима.

Начелник општине
_________________
Младен Грујичић
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