
  

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајем с л е д е ћ у 

 

И З Ј А В У 

а)   да сам држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, 

б) да нисам под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на 

простору бивше Југославије у Хагу и нисам одбио/ла наредбу да се повинујем пред 

Трибуналом- члан IX став 1. Устава БиХ;  

в) да нисам осуђиван/а за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест 

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

општинској управи јединице локалне самоуправе; 

г) да нисам  отпуштен/а из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било 

којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса и 

д) да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чланом 151. и 151а. Закона о 

локалној самоуправи. 

 

 Ова изјава служи као доказ у поступку по пријави на Јавни конкурс за пријем 

приправника и волонтера у Општинској управи Рудо број: 02-123-2/16 од 

17.10.2016.године. 

 

Рудо,____________       ИЗЈАВУ  ДАО/ЛА, 

         _____________________ 

         

ЛК.БР:_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



__________________________ 

Презиме и име 

_________________________ 

Адреса и пребивалиште 

__________________________ 

Број телефона 

 

 

ОПШТИНА РУДО 

Ул.Ђенерала Драгољуба Драже Михаиловића 41 

Р У Д О  

 

 

ПРЕДМЕТ: Пријава на Јавни конкурс за пријем приправника и волонтера у  

            Општинској управи Рудо 

 

 

 Подносим пријаву на Јавни конкурс за пријем у Општинску управу Рудо: 

 

1. приправника са завршеним економским факултетом и стручним називом 

дипломирани екомиста -240 ECTS. 

2. волонтера са завршеном високом стручном спремом и стручним звањем 

дипломирани или професор у одређеном научном пољу или области (васпитно 

образовна-просвјетна струка) -240 ECTS.                              (заокружити одговарајуће)  

 

 Уз пријаву прилажем следећу документацију (заокружити редни број испред 

документа који кандидат доставља уз пријаву): 

 

1.фото-копију личне карте или пасоша; 

2. изјаву у писаној форми: 

а) да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, 

б) да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на простору 

бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом- 

члан IX став 1. Устава БиХ;  

в) 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 јединице локалне самоуправе; 

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

нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса и 

д) да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чланом 151. и 151а. Закона о 

локалној самоуправи. 

3.фото-копију дипломе о стручној спреми са просјеком оцјена у току студија, 

4.увјерење бироа за запошљавање да се води и од када, на евиденцији незапослених, са 

занимањем које се тражи конкурсом,  

5.фотокопију радне књижице (странице са личним подацима, подацима о завршеној 

школи и подацима о запослењу); 

6.увјерење о статусу члана породице погинулог борца (дијете) -достављају само 

кандидати који имају тај статус. 

 

 

 

Рудо,_______________     ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ, 

        _________________________ 


