На основу члана 97. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16) а у
вези са Јавним позивом за коришћење средстава по Програму подршке запошљавању
младих са ВСС и ССС у статусу приправника у 2020. години и Одлуком о одобравању
средстава за финансирање зарада приправника са ССС – дјеце погинулих бораца ЈУ
Завода за запошљавање Републике Српске, број: 02.6.6/0601-696-2/20 од 4.9.2020.
године, Градоначелник Града Приједор, р а с п и с у ј е
ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем приправника у Градску управу Града Приједор
I – Расписује се Јавни конкурс за пријем два приправника са ССС – дјеце погинулих
бораца ВРС, у радни однос на одређено вријеме, у трајању до шест мјесеци, и то:
-

економски техничар...................................................................................2 приправника.

II - Опис послова
Приправници ће обављати послове у циљу оспособљавања за самосталан рад у оквиру
своје струке и стицања радног искуства неопходног за полагање стручног испита.
III - Општи услови:
1. да је држављани Републике Српске, односно БиХ,
2. да је старији од 18 година,
3. да има општу здравствену способност,
4. 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
градској, односно општинској управи,
5. 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) и
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
1. средња стручна спрема - IV степен, економски техничар,
2. да нема остварено радно искуство у траженој врсти и степену стручне спреме,
односно да има остварено радно искуство у траженој врсти и степену стручне спреме,
у трајању краћем од шест мјесеци и
3. признат статус члана породице – дјетета погинулог борца ВРС.
V - Потребна документа
Уз потписану пријаву на Конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању
општих и посебних услова:
1. Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже:
- фото-копију личне карте,

-

фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске, односно БиХ и
изјаве да кандидат:
1) 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
градској, односно општинској управи,
2) 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) и
3) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са
дужношћу службеника у градској, односно општинској управи.

2. Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже:
- фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми,
- изјаву да није обавио приправнички стаж у траженом степену и врсти стручне спреме
и
- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску
заштиту о утврђеном статусу члана породице - дјетета погинулог борца ВРС.
VI - Усмени интервју
Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Конкурса Комисија за спровођење
Јавног конкурса обавиће усмени интервју, о чему ће кандидати бити благовремено
обавјештени писменим путем.
VII - Избор кандидата
Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од
дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних
услова у оригиналу или овјереној фото-копији, и овјерене изјаве о испуњености услова
из поглавља V, као и доказ о општој здравственој способности.
Ако прворангирани кандидат не достави доказе у одређеном 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 листе успјешних
кандидата, да достави тражене доказе.
VIII - Рок за подношење пријава
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања Конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу: Градска управа Града
Приједор, Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор, са назнаком: Пријава на Jавни конкурс
за пријем приправника у Градску управу Града Приједор.
Документи приложени уз пријаву на Конкурс неће се враћати кандидатима.
Документацију која није тражена Конкурсом није потребно достављати.
Контакт особа: Санела Шврака, самостални стручни сарадник за послове управљања
људским ресурсима; телефон: 052/245-114.
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Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, у дневном
листу „Глас Српске“ и на званичној интернет страници Града Приједор.
Ако Конкурс не буде објављен истовремено у наведеним средствима јавног
информисања, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Број: 02-120-82/20
Датум: 18.9.2020. године

Градоначелник
Миленко Ђаковић
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