На основу члана 78. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16),
члана 7. став 2. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених
радних мјеста у градској, осносно општинској управи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 42/17) и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Градској управи Града Приједор (Пречишћен текст, број: 02-12-13/20 од
30. јуна 2020. године), Градоначелник Града Приједор, в р ш и
ДОПУНЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА
за попуњавање упражњених радних мјеста
у Градској управи Града Приједор
I – У Јавном конкурсу за попуњавање упражњених радних мјеста у Градској управи
Града Приједор, број: 02-120-141/20 од 1. децембра 2020. године, у поглављу I додаје се
нова алинеја и редни број 31. који гласе:
„ – у Кабинету Градоначелника:
31. самостални стручни сарадник за пријем грађана, 1 извршилац“
II – У поглављу II – Опис послова додаје се тачка 31. која гласи:
„31. Самостални стручни сарадник за пријем грађана – обавља непосредан пријем
грађана у циљу олакшавања комуникације грађана са Градоначелником, даје одговоре,
упутства и обавјештења на захтјеве и питања грађана, разматра представке и притужбе
грађана у сарадњи са организационим јединицама Градске управе и другим надлежним
органима, непосредно комуникацира са грађанима ради бржег и ефикаснијег рјешавања
захтјева грађана као и уочавања основних проблема са којима се срећу како би се исти
системски рјешавали у сарадњи са надлежним службама Града, формира базу података
о броју пријављених грађана и проблемима које треба ријешити, те ријешених питања,
израђује обрасце и процедуре за пријем грађана, седмично обавјештава шефа Кабинета
о предузетим радњама, а по потреби и чешће, обавља и друге послове по налогу шефа
Кабинета и Градоначелника.
Статус и категорија радног мјеста: службеник пете категорије, трећег звања.“
III – У поглављу IV – Посеби услови додаје се тачка 31. која гласи:
„31. за радно мјесто самостални стручни сарадник за пријем грађана
- школска спрема: 240 ECTS бодова или еквивалент, факултет друштвеног смјера,
- радно искуство: једна година радног искустава у одговарајућем степену
образовања,
- стручни испит: положен стручни испит за рад у управи.“

IV – Рок за подношење пријава за позицију под редним бројем 31. самостални стручни
сарадник за пријем грађана је 15 дана од дана објављивања Допунa јавног конкурса.
Допуне јавног конкурса ће бити објављене у „Службеном гласнику Републике Српске“,
у дневном листу „Глас Српске“ и на званичној интернет страници Града Приједор.
Ако Допуне јавног конкурса не буду објављене истовремено у наведеним средствима
јавног информисања, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.
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