
   

 

 

                    
 

Број: 02-123-3/12 

Датум, 21.3.2012. године 

 

На основу Одлуке Управног одбора Завода за запошљавање  Републике Српске о 

одобравању средстава за суфинасирање зарада приправника са ВСС, број: 06-2519-1/11 

од 24.02.2012. године и Пројекта запошљавања приправника високе стручне спреме у 

Републици Српској „Знањем до посла“, а у вези са одредбама члана 39. Правилника о  

организацији и систематизацији  радних мјеста општинске административне службе 

(„Службени гласник општине Приједор- Пречишћени текст,  број:2/09,1/10,5/10 и 

11/10), Начелник општине Приједор,  р а с п и с у ј е 

 

                                                      

О Г Л А С 

 о  пријему  приправника 

у Административну  службу општине Приједор   

 

I У складу са Пројектом  запошљавања приправника високе стручне спреме у 

Републици Српској,  Административна  служба општине  Приједор извршиће пријем  

12 (дванаест) приправника високе стручне спреме, који су пријављена на евиденцију 

Завода за запошљавање - филијала Приједор, и то како слиједи: 

 

        1. ВСС-дипломирани правник........................................................... 1 извршиоца 

        2. ВСС-дипломирани економиста...................................................... 2 извршиоца 

        3. ВСС-дипломирани инжињер архитектуре.................................... 2 извршилац   

        4. ВСС- дипломирани просторни планер...........................................1  извршилац  

        5. ВСС-дипломирани инжењер пољопривреде.................................1 извршилац         

        6. ВСС-дипломирани инжењер информатике и рачунарства..........1 извршилац 

        7. ВСС-дипломирани политиколог.....................................................1 извршилац 

        8. ВСС-дипломирани санитарни инжињер....................................... 1 извршилац 

        9. ВСС-дипломирани социолог ( социјални радник)........................ 2 извршиоца 

 

II ПРИПРАВНИЧКИ СТАТУС  

 

Приправник је лице које након завршеног факултета први пут заснива радни 

однос у том степену школске спреме. Приправнички стаж за лица са завршеном ВСС 

траје годину дана. Након истека приправничког стажа приправник полаже стручни 

испит. 

 

 

 

 



 

III    ОПШТИ УСЛОВИ 

  

У складу са чланом 118. Закона о локалној самоуправи  („ Службени гласник 

Републике Српске“,  број: 101/04, 42/05 и 118/05), општи услови  за заснивање радног 

односа су сљедећи:   

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине; 

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 

административној служби јединице локалне самоуправе.  

         Доказе о испуњавању  општих услова из претходног става, обавезни су  да доставе 

само они кандидати који буду примљени у радни однос у својству приправника. 

 

IV - ПOТРЕБНА ДОКУМЕНТА 

 

Кандидати су дужни уз пријаву на  оглас доставити и доказ о завршеној 

одговарајућој високој школској спреми и увјерење да се налазе на евиденцији Завода 

за запошљавање Републике Српске – филијала Приједор. 

Сва документација уз пријаву мора бити оригинал или овјерена копија. 

Са  кандидатима које доставе доказе о  испуњавању  услова из претходног става  

обавиће се  интервју пред Комисијом, именованом за спровођење поступка пријема 

приправника.  Сви кандидати ће бити благовремено обавјештени о времену и мјесту 

одржавања интервјуа.   

Са свим кандидатима који су, по сазнању за пројекат „Знањем до посла“, 

поднијели општини Приједор пријаве ради заснивања радног односа у својству 

приправника, обавиће се интервју, а истовремено се позивају да своју пријаву 

прилагоде условима који се траже овим огласом. 

 

V-РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 

 

Пријаве на оглас  могу се доставити лично путем писарнице Општине или путем 

поште  на адресу: Општина Приједор, Стручна служба Скупштине Општине и 

Начелника Општине, Трг Ослобођења бр.1. 

Овај оглас ће бити објављен у  листу „Козарски вијесник“, на Огласној табли 

Општине Приједор и на web. страници Општине Приједор. Рок за подношење пријава 

је осам дана од дана објављивања гласа. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 

 

 

 

                                                                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                     

                                                                                                              Марко Павић 


