
Temeljem članka 62. Zakona o službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u 
Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 9/13, 11/13, 2/14 i 6/17) 
općinski načelnik općine Domaljevac-Šamac, dana 03. 08. 2018 godine, objavljuje: 

 
 

J A V N I   N A T J E Č A J  
za prijem djelatnika 

 
1. Naziv radnog mjesta 

 
a) Viši samostalni referent za obnovu u Službi za pravne poslove, urbanizam i katastar 

općine Domaljevac-Šamac, 
 

2. Opis radnog mjesta 
 

a) Viši samostalni referent za obnovu obavlja sljedeće poslove: 

 vodi propisane evidencije, izrađuje izvješća, prikuplja, sređuje, evidentira i tehnički 

kontrolira, obrađuje podatke po metodološkim uputama iz područja obnove; 

 izdavanje uvjerenja i izvoda; 

 vođenje očevidnika predmeta iz područja obnove; 

 izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija iz područja obnove; 

 sudjeluje u implemenaciji projekata vezano za obnovu; 

 u suradnji sa višim nivoima vlasti i međunarodnim organizacijama predlaže mjere u 

području obnove ; 

 priprema dokumentaciju za izgradnju i obnovu objekata stradalih u poplavi; 

 vođenje nadzora nad poslovima obnove; 

 obavlja i druge poslove iz svog djelokruga po naređenju šefa službe i načelnika općine 

 
3. Broj izvršitelja koji se prima u radni odnos 

 
a) Viši samostalni referent za obnovu,  jedan izvršitelj, 

 
4. Opći uvjeti za prijem 

 
Kandidat mora ispunjavati slijedeće opće uvjete propisane Zakonom: 

- da ima navršenih 18 godina života, 
- da je državljanin Bosne i Hercegovine, 
- da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, 
- da je zdravstveno sposoban, 
- da ima vrstu i stupanj školske naobrazbe potrebne za obavljanje poslova radnog 

mjesta prema Pravilniku o unutarnjoj organizaciji tijela državne službe; 
- da u posljednje tri godine od dana obajavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije 

otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u 
Bosni i Hercegovini; 

- da nije obuhvaćen odredbom članka IX. stavak I. Ustava BiH. 
 
 
 



5. Posebni uvjeti 
 
Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete: 

 
a) Viši samostalni referent za lokalni razvoj  

- VŠS, građevinske struke,  
- 1 godina radnog iskustva,  
- položen  stručni ispit. 

 
Zainteresirani kandidati uz Prijavu na Javni natječaj dostavljaju i potrebna dokumenta u orginalu 
ili ovjerenoj fotokopiji kojim se dokazuje ispunjenost općih i posebnih uvjeta: 
 
a) uvjerenje o državljanstvu; 
b) izvod iz matične knjige rođenih; 
c) uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka; 
d) diplomu o završenoj školskoj spremi ili drugi dokument (uvjerenje, potvrda, svjedočanstvo); 
e) uvjerenje ili potvrda o traženom radnom iskustvu; 
f) uvjerenje o položenom stručnom ispitu; 
g) ovjerenu izjavu da u poslednje tri godine od dana objavljivanja javnog natječaja nije 

otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH; 
h) ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX stav I Ustava BiH; 
i) liječničko uvjerenje ne starije od tri mjeseca, koje dostavlja izabrani kanditat po završetku 

izborne procedure. 
 
 
Javni oglas je otvoren 15 dana od dana objave na službenoj stranici Vlade Županije Posavske. 
 
Prijavu na oglas, s potrebitim dokumentima, dostaviti osobno radnim danom od 08:00 -16:00 
sati na protokol Općine ili putem pošte na adresu: 
 

Općina Domaljevac-Šamac 
Ulica Posavskih branitelja broj 148, 

76233 Domaljevac, 
s naznakom za „Javni natječaj za prijem djelatnika“ 

 
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. 

 
 

Broj: 01-34-1338-1/18 
Domaljevac, 03. 08. 2018. godine 
                                                                               
 

Općinski načelnik 
Mario Jurkić, prof. 


