
 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске”, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 46. Закона о заштити од пожара („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 94/19), Градоначелник Града Приједор, р а с п и с у ј е 

 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С 

за попуњавање упражњеног радног мјеста 

у Градској управи Града Приједор 

 

I - Градоначелник Града Приједор расписује Јавни конкурс за попуњавање упражњеног 

радног мјеста у Градској управи Града Приједор на неодређено вријеме, и то – 

старјешина Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Приједор, 1 извршилац. 

 

II - Опис послова 

Старјешина Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Приједор руководи радом 

и организује рад у јединици, обезбјеђује законитост, благовременост и економичност у 

извршавању прописаних обавеза у јединици, издаје наредбе радницима јединице које се 

односе на оперативно и превентивно извршење послова и безбједности имовине 

јединице, учествује у раду Кризног штаба при гашењу пожара већих размјера и 

интервенција приликом елементарних и других непогода, прати и проучава развој и 

унапређење техничких достигнућа у ватрогаству, представља јединицу у сарадњи са 

Ватрогасним савезом Републике Српске, органима оружаних снага, цивилном заштитом, 

органима безбједности, предузећима и другим субјектима по питањима заштите од 

пожара, издаје наредбе о стављању у приправност ватрогасне јединице и наредбе о 

престанку приправности, обавља и друге послове и задатке који произлазе из права и 

дужности старјешине, подноси извјештаје и анализе из своје надлежности и за свој рад 

одговара градоначелнику. 

 

III - Општи услови 

Општи услови које кандидат мора испуњавати су: 

1. да  је држављани Републике Српске, односно БиХ, 

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 

градској, односно општинској управи, 

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

нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса и 

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

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

Трибуналом – (члан IX став 1. Устава БиХ). 
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IV - Посебни услови 

Посебни услови које кандидати морају испуњавати су: 

- завршен први циклус студија и остварених најмање 180 ECTS бодова или 

еквивалент, техничког смјера, 

- пет година радног искуства у одговарајућем степену и врсти стручне спреме, 

- положен стручни испит за руководиоца акције гашења пожара, 

- положен возачки испит „Б“ категорије, 

- познавање рада на рачунару. 

 

V - Потребна документа 

Уз пријаву на Конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и 

посебних услова. 

 

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже: 

- фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске, односно БиХ, 

- изјаве да кандидат: 

1) 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 градској, односно општинској управи, 

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

којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса и 

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

подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује 

пред Трибуналом – (члан IX став 1. Устава БиХ). 

  

Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фото-копију: 

- дипломе о завршеној стручној спреми, 

- исправе којом се доказује радно искуство  у струци (потврда, увјерење или други 

акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем 

периоду је стечено радно искуство), 

- возачке дозволе и 

- исправе којом се доказује познавање рада на рачунару. 

 

Кандидати нису дужни достављати доказ о положеном стручном испиту за руководиоца 

акције гашења пожара јер је кандидат који буде примљен у радни однос обавезан да 

положи стручни испит за руководиоца акције гашења пожара у року од шест мјесеци од 

дана именовања складу са чланом 55. став 3. Закона о заштити од пожара („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 94/19). 

 

Доказ о општој здравственој способности, односно о здравственој способности за 

вршење послова и задатака гашења пожара и спашавања људи и материјалних добара 

доставља изабрани кандидат. 

 

Уколико више кандидата на ранг-листи има исти број бодова, предност ће имати 

кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и 

борца, како је прописано чл. 36., 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и 

породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 134/11, 9/12 и 40/12). Да би остварили 

наведене предности, кандидати су дужни да приложе увјерење општинског/градског 
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органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана 

породице погинулог борца, ратног војног инвалида или борца. 

 

Документацију која није тражена овим конкурсом није потребно достављати. 

 

VI - Усмени интервју  

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Конкурса Комисија за спровођење 

Јавног конкурса обавиће усмени интервју, о чему ће кандидати бити обавјештени 

појединачно писменим путем. 

 

VII - Избор кандидата 

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана  од 

дана пријема обавјештења о пријему у радни однос Комисије достави доказе о 

испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији, и 

овјерене изјаве о испуњености услова из поглавља V, као и доказ о здравственој 

способности. 

 

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у одређеном року или ако на основу 

достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне 

услове, позваће сљедећег кандидата, по броју освојених бодова са листе успјешних 

кандидата, да достави тражене доказе. 

 

VIII - Рок за подношење пријава 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса. 

Непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 

 

Пријаве се могу доставити лично у Пријемну канцеларију Градске управе Града 

Приједор или путем поште, на адресу: Градска управа Града Приједор, Трг ослобођења 

бр. 1, 79101 Приједор, са назнаком: Пријава на Jавни конкурс за попуњавање 

упражњених радних мјеста у Градској управи Града Приједор. 

 

Документи приложени уз пријаву на Конкурс неће се враћати кандидатима. 

 

Контакт особа: Санела Шврака, шеф Одсјека за људске ресурсе, нормативно-правне 

послове и другостепени поступак, телефон: 052/245-114. 

 

Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, у дневном 

листу „Глас Српске“ и на званичној интернет страници Града Приједор. 

 

Ако Конкурс не буде објављен истовремено у наведеним средствима јавног 

информисања, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.  

 

 

Број: 02-120-152/21         Г р а д о н а ч е л н и к 

Датум: 2. септембар 2021. године  

                                                                                                              Далибор Павловић 


