
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  К Н Е Ж Е В О 

НАЧЕЛНИК 
Гаврила Принципа броој  3., 78230 Кнежево, телефон/факс: 051/594-200, 591-601, 

wwww.opstinaknezevo.org, e-mail: nacelnik@opstinaknezevo.org 
 

Број:02-013-52 /22 

Датум: 28.06.2022.године 

 

 На основу члана 39.тачка 21. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи  

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, члана 50., 54. и 77.  Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 7.став 2. Правилника о јединственим 

процедурама и за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској 

управи(„Службени гласник Републике Српске#, број:42/17) и члана 68. став 1. тачка 

9.Статута општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број 8/17 и 19/17) и  

Одлуке о расписивању Јавног  конкурса  за  избор и именовање  Начелника одјељења 

општинске  управе  општине  Кнежево одлука  број 01-022-26/22  од  13.06.2022. године,  

Начелник општине Кнежево, р а с п и с у ј e: 

 

Јавни конкурс за избор и именовање  Начелника одјељења  

Општинске управе Општине Кнежево 

 

 

I-Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање:   

1.Начелника одјељења за општу управу  и друштвене дјелатности;  

2.Начелника одјељења за привреду и финансије; 

3.Начелника одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове и  

4.Начелника одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију. 

 

II-Опис послова 

Начелници одјељења: 

Непосредно руководе одјељењем, планирају, организују, усмјеравају рад одјељења, 

распоређују послове на извршиоце, дају упуства и пружају непосредну стручну помоћ 

извршиоцима,одговара за законито,благовремено и стручно извршавање поаслова из 

надлежности одјељења,информише начелника оппштине о извршавању послова из 

надлежноести одјељења по налогу начелника општине припрема и обавља друге послове у 

складу са Законом и Правилником о организацији и ситематизацији радних мјеста 

општинске управе општине Кнежево. 

 

III- Мандат 

Начелнике одјељења, на приједлог начелника општине, именује Скупштина општине 

на вријеме трајања мандата скупштине 

. 

IV- Статус 

 Начелници одјељења имају статус службеника прве категорије, руководећи 

службеници јединице локалне самоуправе. 



 

 V- Општи услови су: 

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 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,  

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

дужношћу службеника у општинској управи и 

6. Да се на њега не односе одредбе члана IX тачка 1. Устава БиХ. 

 

VI- Посебни услови су:  

1. Начелник одјељења за општу управу и друштвене дјелатности: 

-  ВСС- друштвеног смјера или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова,  

- најмање  три године радног искуства, 

-  положен стручни испит за рад у Општинској управи. 

2. Начелник одјељења за привреду и финансије: 

- ВСС- друштвеног смјера или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова,  

-  најмање три године радног искуства, 

-  положен стручни испит за рад у Општинској управи. 

3.  Начелник одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове: 

- ВСС – правног, грађевинског или архитектонског смјера или први циклус студија са 

најмање 240 ECTS бодова,  

- најмање  три године радног искуства, 

-  положен стручни испит за рад у Општинској управи. 

4. Начелник одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију: 

-  ВСС-природног,техничког или  друштвеног смјера или први циклус истог студија са 

најмање 240 ECTS бодова,  

- најмање  три године радног искуства, 

-  положен стручни испит за рад у Општинској управи. 

 

VII- Потребна документа 

Образац пријаве за учешће на Јавном конкурсу подноси се на прописаном образцу-

Пријава на јавни конкурс. Пријава је доступна на интернет страници Министарства 

управе и локалне самоуправе Републике Српске.Тачност података наведених у 

образцу пријаве кандидат потврђује потписом. 

 

1.Kао доказ о испуњавању општих услова овог Јавног конкурса кандидат је дужан 

приложити увјерење о држављанству Републике Српске односно Босне и 

Херцеговине и изјаве кандидата: 

  а. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на 

подручју бивше Југославије да није одбио наредбу тог суда да се повинује пред 

Трибуналом(члан IX став 1. Устава БиХ). 

б. да није осуиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест 

мјесеци или кривично дјело која их чине неподобним за обављање послова у 

општинској управи,односно да се против њих не води кривични постпак. 



ц. да није отпуштан из државне службе на било којем нивоу власти у БиХ (било на 

нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу 

власти у РС у периоду од   три године прије објављивања овог конкурса и 

д. да  није у сукобу интереса ,односно да не обавља дужности која је неспојива са 

дужношћу службеника у Општинској управи(од члана 43.до 47.Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе). 

е. овјерену фотокопију личне карте или пасоша. 

 

2.Посебни услови 

а. диплому о завршеној стручној спреми, 

б. биографија о кретању у служби, 

ц.исправа којом се доказује радно искуство у траженом степену образовања 

(потврда,рјешење или други акт из којег се види на којим пословима  са којом 

стручном спремоми у ком периоду је стечено радно искуство). 

д. увјерење о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управи или 

изјава којом се кандидат обавезује да ће положити стручни испиту року од шест 

мјесеци  уколико буде запослен или рјешење о ослобађању од обавезе полагања 

стручног испита. 

 

VIII- Интервју 

Кандидати који буду испуњавали опште и посебне услове Јавног конкурса биће 

позвани на усмени интервју, а о мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће 

бити благовремено писмено обавијештени.  

Сви документи се достављају у оргиналу или овјереним копијама. 

Увјерење о здравственој способности имеовани кандидати ће доставити по завршетку 

изборне процедуре. 

 

IX- Рок за подношење пријава 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 

и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве се могу доставити лично 

(пријемна канцеларија) или путем поште на адресу  општине Кнежево, Ул. Гаврила 

Принципа бб 78230 Кнежево, са назнаком:   Пријава на Јавни конкурс за избор и 

именовање начелника одјељења општинске управе, општине Кнежево.  

Јавни конкурс биће објављен у Службеном гласнику Републике Српске и дневном 

листу „Еуро Блиц“.  

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег 

објављивања. 

 

 

 

 

                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                 Горан БОРОЈЕВИЋ, дипл.инж. шумарства 

 


