
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

Општина Ново Горажде 

Начелник 

Број: 02/1-131-1/19 

Датум: 14.08.2019. 

 

 

На основу члана 97. став (1) Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), 

члана 8. став (1) Правилника о пријему у радни однос приправника у Општинској 

управи општине Ново Горажде („Службени гласник општине Ново Горажде“, број: 

8/18) и тачке II Oдлуке о расписивању дијела Јавног конкурса („Службени гласник 

општине Ново Горажде“, број 9/19) а у складу са тачком III Одлуке о одобравању 

средстава за финансирање зарада приправника са ВСС број 02.1.9/0601-11-2/19 од 

09.07.2019. године, донешене у склопу Јавног позива за коришћење средстава по 

Програму подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника у 2019. 

години, начелник општине Ново Горажде оглашава  

 

 

П О Н О В Н И  Ј А В Н И  К О Н К У Р С 

за пријем приправника у радни однос 

 

1. Оглашава се Јавни конкурс за пријем једног (1) приправника у радни однос на 

одређено вријеме, ради обављања приправничког стажа у трајању од једне (1) године, и 

то: 

 

- Дипломирани професор енглеског језика и књижевности са стечених најмање 

180 ЕЦТС бодова, 1 извршилац.   

 

2. ОПШТИ УСЛОВИ: 

- Да је држављанин Републике Српске и БиХ, 

- Да је старији од 18 година, 

- Да има општу здравствену способност, 

- Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 

шест мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у 

општинској управи, 

- Да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било 

којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса, 

- Да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са 

дужношћу службеника у општинској управи у складу са чланом 43. до 47. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе. 

 

3. ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 

 

- Стечено звање Дипломираног професора енглеског језика и књижевности , први 

циклус студија са остварених најмање 180 ЕЦТС бодова, 

 

- Статус активног тражиоца запослења, у смислу Закона о посредовању у 

запошљавању и правима за вријеме незапослености, као и да не посједују радно 

искуство у траженом степену образовања. 



 

4. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 

(1) Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу - Пријава 

на јавни конкурс, који се може преузети у шалтер сали Општине, као и на интернет 

страници Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске. Уз наведени 

образац, као доказ о испуњавању општих услова, кандидат прилаже фото-копију 

увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, а изјава да 

кандидат: 

1) 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, 

2) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест 

мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у 

општинској управи, 

3) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем 

нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса и 

4) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са 

дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чланом 43. до 47. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима једнице локалне самоуправе, саставни је 

дио Пријаве на јавни конкурс. 

(2) Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже: 

1) фото-копију дипломе о завршеној стручној спреми, или увјерења о дипломирању 

које не смије бити старије од рока потребног за издавање дипломе, односно не може 

бити старије од годину дана. У случају прилагања увјерења о дипломирању, кандидат 

доставља и потписано кратко образложење – изјаву о разлозима недостављања 

дипломе, те уколико диплома није издата у предвиђеном року, доставља потврду 

високошколске установе да диплома није издата и 

2) Увјерење ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске да се кандидат налази на 

евиденцији овог Завода са статусом активног тражиоца запослења, без радног искуства 

у траженом степену образовања. 

(3) Са кандидатима који буду испуњавали услове јавног конкурса, Конкурсна комисија 

ће обавити усмени интервју. 

О мјесту и времену одржавања интервјуа, кандидати ће бити благовремено 

обавијештени. 

(4) Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана 

од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњености општих и 

посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији, овјерену изјаву о 

испуњености услова из тачке 4. став (1). подтачка 1), 2), 3) и 4) јавног конкурса, као и 

увјерење о општој здравственој способности. 

(5) Ако прворангирани кандидат не достави доказе из става (4) ове тачке 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 

ранг-листе успјешних кандидата да поступи у складу са ставом (4) ове тачке. 

 

5. НАПОМЕНА У ПОГЛЕДУ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА  

 

Стручно оспособљавање приправника ће се обавити у одговарајућој установи, а на 

основу уговора који ће општина Ново Горажде као корисник средстава Завода за 

запошљавање Републике Српске закључити са њиховим представницима. 

 



6. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА  

Рок за подношење пријава је 15 дана, од дана објављивања јавног конкурса. У случају 

да јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријаве рачунаће се 

од дана посљедњег објављивања. 

Јавни конкурс биће објављен на огласној табли општине Ново Горажде, на огласној 

табли ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске – Биро Ново Горажде, као и на 

интернет адреси општине Ново Горажде. 

Пријаве на јавни конкурс се могу доставити лично или путем поште на адресу: 

Општина Ново Горажде, улица Божидара Горажданина 64, 73110 Ново Горажде, са 

напоменом: „Пријава на јавни конкурс за пријем у радни однос приправника у 

Општинску управу општине Ново Горажде.“ 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 

За давање додатних обавјештења о јавном конкурсу задужен је службеник Општинске 

управе Горан Петровић, а контакт телефон је 058/430-095 . 

 

                                                                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

                                                                                                           Мила Петковић с.р. 

 

 

 

 


