ПРИЈАВА НА ИНТЕРНИ КОНКУРС
I – ПОДАЦИ О РАДНОМ МЈЕСТУ И ОБЈАВЉЕНОМ ИНТЕРНОМ КОНКУРСУ
Назив радног мјеста:
Назив ЈЛС која расписује конкурс:

II – ЛИЧНИ ПОДАЦИ
Број личне карте:
Брачни статус:
Неожењен/неудата
Ожењен/удата
Разведен/разведена
Удовац/удовица






Датум објављивања интерног
конкурса:

Начин објављивања интерног
конкурса:

Презиме:

Име:

Очево име:

Дјевојачко презиме (за
жене):

Пол:
 Мушки
 Женски
Адреса:

Мјесто рођења:

Националност:

Држављанство:

Број телефона:

Е-mail:

III – ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ
А)
Тачан назив завршене средње школе:

Мјесто:

Година завршетка:

Тачан назив завршене више школе:

Мјесто:

Година завршетка:

Тачан назив завршене високе школе-факултета:

Мјесто:

Година завршетка:

Б) ПОЛОЖЕН СТРУЧНИ ИСПИТ
Школска спрема:

Датум:

ПОЛОЖЕН СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РАД У УПРАВИ
Школска спрема:
Датум:

Мјесто:

Број увјерења:

Мјесто:

Број увјерења:

ПОЛОЖЕН ПРАВОСУДНИ ИСПИТ
Датум:
Мјесто:

Број увјерења:

МАГИСТЕРИЈ
Тема:

Датум:

Мјесто:

Установа:

ДОКТОРАТ
Тема:

Датум:

Мјесто:

Установа:

В) Други облици стручног оспособљавања/усавршавања у професији
Назив, сједиште и држава

Похађао/ла
од
до

Врста стручног
оспособљавања/усавршавања

Стечена диплома или
потврда о завршетку

IV – РАДНО ИСКУСТВО
Почевши од садашњег или посљедњег радног мјеста, наведите радна мјеста на којима сте радили/били
професионално ангажовани. За свако од њих користите посебну рубрику. Уколико немате више мјеста,
користите додатни лист папира.
А

Од (мјесец, година):

До (мјесец, година):

Назив послодавца:
Б

Од (мјесец, година):

Адреса послодавца:
До (мјесец, година):

Назив послодавца:
В

Од (мјесец, година):

Од (мјесец, година):

До (мјесец, година):

Од (мјесец, година):

Назив послодавца:

Тачан назив радног мјеста:
Адреса послодавца:

До (мјесец, година):

Назив послодавца:
Д

Тачан назив радног мјеста:
Адреса послодавца:

Назив послодавца:
Г

Тачан назив радног мјеста:

Тачан назив радног мјеста:
Адреса послодавца:

До (мјесец, година):

Тачан назив радног мјеста:
Адреса послодавца:

V – ДОДАТНЕ СПОСОБНОСТИ
1. Знање страних језика (појашњење симбола за познавање језика А, Б, Ц, Д, Е)
А - одлично познавање, подједнако као и матерњи језик;
ЈЕЗИК
Б - врло добро познавање: течност у разговору и исправност у писању.
Од запосленог се очекује да се у извршавању радних задатака служи
страним језиком и припрема различите материјале у писаној форми
који се односе на посао;
Ц - добро познавање: познавање језика гдје се од запосленог очекује
да учествује у разговорима или састанцима, читање и разумијевање
текстова који су у вези са послом, те писање једноставних текстова;
Д - минимално познавање: довољно или минимално служење језиком.
Од запосленог се тражи да разумије једноставне разговоре, обраћање
на страном језику или читање једноставних текстова;
Е - не познаје страни језик
2. Служење рачунаром
Молимо да наведете којим се рачунарским програмима служите

А

Б

Ц

Д

Е

ПОСЕБНЕ ИЗЈАВЕ
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем:
1. да нисам под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у
Хaгу и да нисам одбио наредбу да се повинујем пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,
2. да нисам осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично
дјело које ме чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи,
3. да нисам отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ,
три године прије објављивања конкурса,
4. да се на мене не односе одредбе Закона о државним службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе које регулишу неспојивост и сукоб интереса и
5. да испуњавам и друге услове утврђене јавним конкурсом, односно интерним огласом.
Датум:

Потпис:

Напомена:
Уз пријаву сте дужни приложити фото-копије доказа о испуњавању општих и посебних услова у складу са
Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, и то:
-увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
-дипломе о завршеној стручној спреми,
-увјерења о положеном стручном испиту или овјерене изјаве 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 и
-увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

PRIJAVA NA INTERNI KONKURS
I – PODACI O RADNOM MJESTU I OBJAVLJENOM INTERNOM KONKURSU
Naziv radnog mjesta:
Naziv JLS koja raspisuje konkurs:

II – LIČNI PODACI
Broj lične karte:

Bračni status:
 Neoženjen/neudata
 Oženjen/udata
 Razveden/razvedena
 Udovac/udovica

Datum objavljivanja internog
konkursa:

Način objavljivanja internog konkursa:

Prezime:

Ime:

Očevo ime:

Djevojačko prezime (za
žene):

Pol:
 Muški
 Ženski
Adresa:

Mjesto rođenja:

Nacionalnost:

Državljanstvo:

Broj telefona:

E-mail:

III – PODACI O OBRAZOVANJU
A)
Tačan naziv završene srednje škole:

Mjesto:

Godina završetka:

Tačan naziv završene više škole:

Mjesto:

Godina završetka:

Tačan naziv završene visoke škole-fakulteta:

Mjesto:

Godina završetka:

B) POLOŽEN STRUČNI ISPIT
Školska sprema:

Datum:

POLOŽEN STRUČNI ISPIT ZA RAD U UPRAVI
Školska sprema:
Datum:
POLOŽEN PRAVOSUDNI ISPIT
Datum:

Mjesto:

Broj uvjerenja:

Mjesto:

Broj uvjerenja:

Mjesto:

Broj uvjerenja:

MAGISTERIJ
Tema:

Datum:

Mjesto:

Ustanova:

DOKTORAT
Tema:

Datum:

Mjesto:

Ustanova:

V) Drugi oblici stručnog osposobljavanja/usavršavanja u profesiji
Naziv, sjedište i država

Pohađao/la
od
do

Vrsta stručnog
osposobljavanja/usavršavanja

Stečena diploma ili potvrda
o završetku

IV – RADNO ISKUSTVO
Počevši od sadašnjeg ili posljednjeg radnog mjesta, navedite radna mjesta na kojima ste radili/bili profesionalno
angažovani. Za svako od njih koristite posebnu rubriku. Ukoliko nemate više mjesta, koristite dodatni list papira.
A

Od (mjesec, godina):

Do (mjesec, godina):

Naziv poslodavca:
B

Od (mjesec, godina):

Adresa poslodavca:
Do (mjesec, godina):

Naziv poslodavca:
V

Od (mjesec, godina):

Od (mjesec, godina):

Do (mjesec, godina):

Od (mjesec, godina):

Naziv poslodavca:

Tačan naziv radnog mjesta:
Adresa poslodavca:

Do (mjesec, godina):

Naziv poslodavca:
D

Tačan naziv radnog mjesta:
Adresa poslodavca:

Naziv poslodavca:
G

Tačan naziv radnog mjesta:

Tačan naziv radnog mjesta:
Adresa poslodavca:

Do (mjesec, godina):

Tačan naziv radnog mjesta:
Adresa poslodavca:

V – DODATNE SPOSOBNOSTI
3. Znanje stranih jezika (pojašnjenje simbola za poznavanje jezika A, B, C, D, E)
A - odlično poznavanje, podjednako kao i maternji jezik;
JEZIK
B - vrlo dobro poznavanje: tečnost u razgovoru i ispravnost u pisanju. Od
zaposlenog se očekuje da se u izvršavanju radnih zadataka služi stranim
jezikom i priprema različite materijale u pisanoj formi koji se odnose na
posao;
C - dobro poznavanje: poznavanje jezika gdje se od zaposlenog očekuje da
učestvuje u razgovorima ili sastancima, čitanje i razumijevanje tekstova
koji su u vezi sa poslom, te pisanje jednostavnih tekstova;
D - minimalno poznavanje: dovoljno ili minimalno služenje jezikom. Od
zaposlenog se traži da razumije jednostavne razgovore, obraćanje na
stranom jeziku ili čitanje jednostavnih tekstova;
E - ne poznaje strani jezik
4. Služenje računarom
Molimo da navedete kojim se računarskim programima služite

A

B

C

D

E

POSEBNE IZJAVE
Pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem:
6. da nisam pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i
da nisam odbio naredbu da se povinujem pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
7. da nisam osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje
me čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
8. da nisam otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine
prije objavljivanja konkursa,
9. da se na mene ne odnose odredbe Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
samouprave koje regulišu nespojivost i sukob interesa i
10. da ispunjavam i druge uslove utvrđene javnim konkursom, odnosno internim oglasom.
Datum:

Potpis:

Napomena:
Uz prijavu ste dužni priložiti foto-kopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u skladu sa Zakonom o
službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, i to:
-uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
-diplome o završenoj stručnoj spremi,
-uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili ovjerene izjave 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 i
-uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

