
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 97/16), члана 155. Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), члана 

36. Статута општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 4/17 и 8/17) и  Одлуке 

о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за жалбе општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 8/18), Скупштина општине Рудо, расписује 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

за избор и именовање чланова Одбора за жалбе општине Рудо 

 

            I-Скупштина општине Рудо расписује Јавни конкурс за избор и именовање  

предсједника и два члана Одбора за жалба општине Рудо, на период од четири године, са 

могућношћу поновног избора. 

     II- Надлежност Одбор за жалбе утврђена је одредбама Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе. 

III- Општи услови за кандидате: 

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 

општинској управи, 

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем 

нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса и 

6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу 

службеника у општинској управи. 

За члана Одбора за жалбе не могу се именовати лица запослена у општинској 

управи. 

IV- Посебни услови за кандидате: 

1. да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први 

циклус студија са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ECTS бодова 

или еквивалент, 

2. да има најмање пет година радног искуства у траженом степену образовања, 

3. да има положен стручни испит за рад у управи или положен прасудни испит и 

4. доказани резултати рада на ранијим пословима и посједовање организационих 

способности. 

V-Потребна документа 

1.Извод из матичне књиге рођених, 

2.Увјерење о држављанству Републике Српске, односно БиХ, не старије од 6 мјесеци, 

3.Увјерење да кандидат није осуђиван, издаје МУП по мјесту рођења, не старије од 3 

мјесеца (за лица рођена у Републици Српској, увјерење ће се прибавити службеним 

путем), 

4.Потписану и од надлежног органа овјерену личну изјаву у писаној форми: 

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

нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса и 



б) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу 

службеника у општинској управи. 

5.Овјерену фотокопију личне карте или пасоша, 

6.Овјерену фотокопију дипломе о стручној спреми, 

7.Увјерење о радном искуству у траженом степену образовања, 

8.Овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту или положеном 

правосудном испиту, 

9.Биографију о кретању у служби уз навођење доказаних резултата рада на ранијим 

пословима из тачке IV-4. конкурса и прилагање доказа о истим, уколико их кандидат 

посједује, 

10.Увјерење о општој здравственој способности- достављају изабрани кандидат по 

окончању конкурсне процедуре. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

VI-  Пријаве на Јавни конкурс достављају се лично у пријемној канцеларији 

Општинске управе Рудо или путем поште, на адресу, Скупштина општине Рудо-Комисија 

за избор чланова Одбора за жалбе, ул.Ђенерала Д.Д. Михаиловића 41, Рудо. 

Особа задужена за давање додатних обавјештења о Јавном конкурсу је Слађана Пушоњић, 

предсједник Комисије, контакт телефон: 058/711-164. 

VII- Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса. 

Јавни конкурс биће објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу 

„Глас Српске“. Ако Конкурс не буде објављен истовремено у оба гласила, рок ће се 

рачунати од дана последњег објављивања. 

Јавни конкурс ће, за вријеме трајања рока за пријаву, бити објављен и на званичној веб-

страници Општине Рудо. 

 

 

Број: 01-022-52/18       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 24.10.2018.године       Скупштине општине Рудо, 

               Велибор Ћировић 


