
Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

ŽUPANIJA POSAVSKA  

VLADA 

Povjerenstvo za državnu službu  

 

 

        Na temelju članka 27.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima 

državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14), 

Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u ime Ministarstva unutarnjih poslova Županije 

Posavske objavljuje 

 

 

  

INTERNI NATJEČAJ 

za popunu radnih  mjesta državnih službenika u  

Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske  

 

1)  stručni suradnik za propise o javnim nabavkama i materijalno tehničkim sredstvima u Odsjeku 

za potporu, Uprava za administraciju i potporu ……………………………..………….1 izvršitelj 

   na neodreĎeno vrijeme 

  2)  stručni suradnik za planiranje, kontrolu i izvršenje proračuna u Upravi za administraciju i 

potporu ……………………………………….…………..………….1 izvršitelj 

   na neodreĎeno vrijeme 

 

            
OPIS POSLOVA za poziciju 1): 

 

Zaprima, analizira i obraĎuje zahtjeve o potrebama  organizacijskih jedinica za materijalnim 

sredstvima,  odgovorna je za potpunu, blagovremenu i pravilnu realizaciju svih pristiglih  zahtjeva, 

stara se o provoĎenju propisa u vezi sa  javnim nabavama poglavito Zakona o javnim nabavama 

BiH, vodi računa o zakonitom provoĎenju procedura javnih  nabava roba, radova i usluga potrebnih 

za rad  ministarstva  i ostalih poslova vezanih za materijalno tehničko poslovanje, provodi 

procedure  javnih  nabavi roba, usluga i izvoĎenja radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavama, 

izraĎuje potrebnu tendersku dokumentaciju, priprema tekstove javnog oglašavanja za vršenje  

nabavki; odgovorna je za kvantitativni i kvalitativni prijem roba od dobavljača kao i za prateću 

dokumentaciju vezanu za nabavu robe,  vrši izradu narudžbenica; vrši i druge  poslove iz djelokruga 

Odsjeka  koje  mu odredi neposredni rukovoditelj. 

 

UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima i 

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

slijedeće posebne  uvjete: 

 

-   VII stupanj stručne spreme, završen ekonomski fakultet odnosno prvi ciklus visokog obrazovanja 

po Bolonjskom sustavu studiranja – ekonomskog smjera,  

-   1 (jedna) godina radnog iskustva, 

-  položen ispit općeg znanja. 

 

 

 

 

 



OPIS POSLOVA za poziciju 2): 

 

Priprema i obraĎuje  podatke o potrebama organizacijskih jedinica za  financijskim sredstvima 

neophodnim pri izradi Proračuna; priprema i izraĎuje kvartalni i mjesečni operativni  Proračun 

ministarstva; priprema i  obraĎuje podatke o utrošku proračunskih   sredstava i na temelju  tih 

podataka priprema odgovarajuće informacije i izvještaje;  prati izvršenje Proračuna ministarstva; 

obavlja i druge poslove u vezi planiranja i kontrole izvršenja proračuna  u skladu sa zakonom i 

drugim propisima  kojima je regulirana ova  oblast; vrši i druge poslove  iz djelokruga Odsjeka koje 

mu  odredi  neposredni rukovoditelj. 

 

UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima i 

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

slijedeće posebne  uvjete: 

 

-   VII stupanj stručne spreme, završen ekonomski fakultet odnosno prvi ciklus visokog obrazovanja 

po Bolonjskom sustavu studiranja – ekonomskog smjera,  

-   1 (jedna) godina radnog iskustva, 

-  položen ispit općeg znanja. 

 

PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ: 

 Pravo prijave na natječaj imaju državni službenici uposleni u općinskim i županijskim  

tijelima uprave u Županiji Posavskoj  koji ispunjavaju  posebne uvjete utvrĎene ovim natječajem.  

 Pravo prijave na  natječaj imaju i namještenici obuhvaćeni člankom 43. Zakona o državnim 

službenicima i  namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj. 

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju: 

1.  dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (fakultetska diploma i rješenje o nostrifikaciji diplome 

ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ 

nakon 30.09.1992. godine); 

2.  potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu nakon stjecanja stručne spreme prema uvjetima ovog 

natječaja; 

3. dokaz o položenom ispitu općeg znanja; 

4. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika; 

5. uvjerenje o nevoĎenju kaznenog postupka, ne starije od tri mjeseca; 

6. pravomoćno rješenje o postavljenju na radno mjesto državnog službenika odnosno namještenika 

u općinskom ili županijskom tijelu uprave u kojem su uposleni  na dan objave ovog natječaja. 

 

            Kandidati su dužni traženu dokumentaciju 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 ovog natječaja, osim kandidata koji imaju 

položen ispit općeg znanja imaju i kandidati koji su  položili ispit propisan člankom 31.(4) Zakona 

o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj. 

 Kandidati će o vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita iz članka 16.(1) Uredbe o 

uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja ili stručnog ispita za rad u tijelima  

državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj 4/14, 6/14) biti 

obaviješteni putem službene internet stranice Vlade Županije Posavske 

(www.zupanijaposavska.ba). 

 

 

http://www.zupanijaposavska.ba/


         Izabrani kandidat je dužan je u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima 

natječaja, dostaviti Povjerenstvu za državnu službu Županije Posavske  dokaz o ispunjavanju općih 

uvjeta natječaja predviĎenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u 

tijelima državne službe u Županiji Posavskoj. 

 

       Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 8 dana, počev  

od 17.03.2017.godine, kao dana objave  ovog  internog natječaja na službenoj  internet stranici 

Vlade Županije Posavske. 

 

 Prijava na natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se putem pošte preporučeno na  

adresu: 

Vlada Županije Posavske 

Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske 

Jug I bb, 

76270 Orašje  

s naznakom: 

 

„Interni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutarnjih 

poslova  Županije Posavske“  

Nepotpisane, nepotpune, neuredne ili neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

 

 

Napomena: Kandidati su dužni na koverti i prijavi označiti broj odnosno naziv pozicije na koju 

podnose prijavu. 

 

 

 

                        Predsjednik Povjerenstva 

 

                               Ružica Ivanović 


