
 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinski načelnik 

 

Broj: 01-34-851/18 

Orašje, 31.07.2018. godine 

 

Na temelju članka 62.(1) i (2) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u 

tijelima državne službe u Županiji Posavskoj ("Narodne novine Županije Posavske" broj 9/13, 

11/13, 2/14 i 6/17) članka 17. točka 8. i članka 18. točka 4. Pravilnika o unutarnjoj 

organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Orašje („Službeni glasnik Općine 

Orašje“ broj 7/16, 1/17, 1/18, 2/18 i 3/18) Općinski načelnik objavljuje 

 

 JAVNI NATJEČAJ 

za popunu radnih mjesta namještenika u Jedinstvenom  

organu uprave Općine Orašje 

 

01. Referent za geodetske poslove u Službi prostornog uređenja i imovinsko-

pravnih poslova …………………………………………... jedan  izvršitelj  

 

02. Referent za poslove operativnog centra u Službi za civilnu zaštitu i nadzor          

………………………………………………………………. jedan  izvršitelj  

       radi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. 

  

          

Opis poslova za poziciju 01:  

1) Sudjeluje u obavljanju poslova iz oblasti premjera i katastra zemljišta,  

2) sudjeluje u obavljanju poslova koji se odnose na uspostavu geodetskih programa, 

cijepanje parcela, promjene na katastarskim planovima i posjedovnim listovima, 

3)  prikuplja, sređuje i obrađuje podatke za obavljanje poslova iz oblasti katastra, 

4)  zaprima zahtjeve stranaka i izdaje odgovarajuće izvatke iz katastarskih evidencija, 

5)  obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe po nalogu pomoćnika Općinskog 

načelnika i Općinskog načelnika. 

UVJETI: 

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 64. Zakona o državnim službenicima i 

namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i 

slijedeće posebne uvjete: 

 

- SSS- IV stupanj, geodetski smjer, 

-  šest mjeseci radnog staža nakon završene srednje škole, 

 -  položen stručni ispit. 

 

 Opis poslova za poziciju 02:  
1) Obavlja poslove prikupljanja, sređivanja i obrade podataka za obavljanje pojedinih 

informacijsko-dokumentacijskih poslova,  

2) obavlja poslove skladištara u skladištu sredstava i opreme službe civilne zaštite, 

3)  obavlja poslove operativnog centra koji spadaju u jednostavne poslove,  



4) obavlja i sve druge poslove iz djelokruga Službe po nalogu pomoćnika Općinskog 

načelnika i Općinskog načelnika.  

 

UVJETI: 

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 64. Zakona o državnim službenicima i 

namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i 

slijedeće posebne uvjete: 

 

- SSS-III ili IV stupanj, društveni ili tehnički smjer, 

- šest mjeseci radnog staža nakon završene srednje škole, 

- položen stručni ispit. 

 

 PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ: 

 

 Kandidati su uz pisanu prijavu na javni natječaj dužni dostaviti slijedeću 

dokumentaciju: 

 1. kraći životopis, adresa i kontakt telefon, 

2. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (svjedodžba o vrsti i stupnju stručne spreme 

i rješenje o nostrifikaciji svjedodžbe, ukoliko školovanje nije završeno u BiH ili je 

svjedodžba stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 30.09.1992. 

godine), 

 3.uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca), 

 4. uvjerenje o državljanstvu ili kopija CIPS-ove osobne iskaznice, 

 5. potvrda/uvjerenje o radnom stažu nakon stjecanja stručne spreme, 

 6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu, 

 7. ovjerena izjava kandidata da u posljednje tri godine od dana objavljivanja javnog 

natječaja nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou 

vlasti u Bosni i Hercegovini, 

 8. ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH. 

 

 Kandidati su traženu dokumentaciju dužni dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. 

Ovjerene kopije ne smiju biti starije od tri mjeseca u odnosu na dan podnošenja prijave. 

 

 NAPOMENA:  
Pravo prijave, ukoliko ispunjavaju ostale uvjete javnog natječaja, imaju i kandidati 

koji nemaju položen stručni ispit, a ukoliko takav kandidat bude primljen u radni odnos dužan 

je taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos. 

Radni staž prema uvjetima ovog natječaja utvrđuje se u skladu s odredbama Uredbe o  

dopunskim poslovima temeljne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti 

tijela državne službe koju obavljaju namještenici („Narodne novine Županije Posavske“ broj 

4/14) 

 Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj 

sposobnosti prije stupanja na dužnost. 

 Prijave na natječaj s traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana, 

računajući od 31.07.2018. godine, kao dana objave javnog natječaja na službenoj Internet 

stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Općine Orašje i oglasnoj ploči Službe za 

upošljavanje Županije Posavske, osobno u Šalter salu Općine Orašje ili putem pošte 

preporučeno na adresu:  

 

 



OPĆINA ORAŠJE 

Ulica Treća br. 45 

76270 ORAŠJE 

sa naznakom za: 

" Javni natječaj za popunu radnih mjesta namještenika u 

Jedinstvenom organu uprave Općine Orašje "  

„NE OTVARATI“ 

 

 Neblagovremene, nepotpisane, nepotpune i  neuredne prijave neće se uzeti u 

razmatranje. 

 

 

     OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                               

                                                                                                                 ___________________ 

                                    Stanko Vincetić 


