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Na temelju  članka 42. stavak (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 i 6/17) i članka 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema 
vježbenika s visokom stručnom spremom u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj 
(„Narodne novine Županije Posavske“, broj 8/18) na zahtjev Općine Domaljevac-Šamac, 
Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske objavljuje 
 

JAVNI NATJEČAJ 
za prijem vježbenika u Općinu Domaljevac-Šamac 

 
 

1) Predmet Javnog natječaja   
 

Predmet Javnog natječaja je prijem vježbenika u Općinu Domaljevac-Šamac, kako slijedi:  
 
- VII stupanj, prvostupnik informatičkog smjera, odnosno prvi ciklus visokog 

obrazovanja po Bolonjskom  sustavu  studiranja  koji se  vrednuje  s  
najmanje  180 ECTS bodova....................................... ..................1 izvršitelj. 

 
 

Radni odnos vježbenika se zasniva na godinu dana. 
 

2) Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati: 
 

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima i 
namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i 
sljedeće posebne uvjete:  

- završena visoka stručna sprema tražena ovim Javnim natječajem,  
- bez radnog iskustva u struci nakon stečene stručne spreme tražene ovim Javnim 

natječajem. 
 

3)  Kriteriji za izbor  
 

Izbor i prijem vježbenika izvršit će se na temelju kriterija utvrđenih Pravilnikom o 
jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokom stručnom spremom u 
tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj 8/18 – u 
daljnjem tekstu: Pravilnik) i to:  

- trajanje nezaposlenosti nakon stjecanja visoke stručne spreme tražene ovim Javnim 
natječajem, prema evidenciji Službe za upošljavanje Županije Posavske,  

- invaliditet 60% i više,  
- rezultati ostvareni putem intervjua. 

 
 
 



4)  Prijavljivanje na Javni natječaj  
 
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:  
1. dokaz o stečenoj 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 6.4.1992.godine),  

2. uvjerenje Službe za upošljavanje Županije Posavske o duljini trajanja nezaposlenosti 
nakon stjecanja stručne spreme tražene ovim Javnim natječajem,  

3. uvjerenje o državljanstvu,  
4. ovjerenu izjavu da nisu obuhvaćeni odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, 
5. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, ne starije od tri mjeseca, 
6. rješenje o utvrđenom stupnju invalidnosti (za kandidata kod kojeg postoji utvrđen 

stupanj invalidnosti 60% i više). 
 
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. 
Ukoliko kandidat ne dostavi dokaz za trajanje nezaposlenosti ili invalidnost, neće biti 

bodovan po tom osnovu.  
 

Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 15 dana, računajući 
od 19.3.2021. godine, kao dana objave ovog Javnog natječaja na službenoj internet stranici Vlade 
Županije Posavske.  

 
Prijava na natječaj dostavlja se putem pošte preporučeno, na adresu:  

Općina Domaljevac-Šamac, 
Posavskih branitelja 148, 76233 Domaljevac-Šamac 

s naznakom:„Javni natječaj za prijem vježbenika uOpćini Domaljevac-Šamac-NE 
OTVARATI“ 

 
Neblagovremene,nepotpisane i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.  

 
5) Napomene  

Sukladno Pravilniku, postupak izbora vježbenika provodi Povjerenstvo za provođenje 
javnog natječaja kojeg rješenjem imenuje načelnik Općine Domaljevac-Šamac. Povjerenstvo 
razmatra pristigle prijave i utvrđuje redoslijed kandidata na osnovu ukupnog broja bodova 
dodijeljenih u skladu s kriterijima iz Pravilnika. Listu kandidata Povjerenstvo dostavlja načelniku 
koji je dužan u roku od osam dana od dana prijema Liste kandidata sa kandidatima koji su na listi 
provesti intervju. Intervju se provodi po kriterijima iz članka 8. Pravilnika. Nakon provedenog 
intervjua, načelnik će sačiniti konačnu listu kandidata. Za vježbenika se prima kandidat sa 
ostvarenim najvećim brojem bodova. 

Vježbenički rad traje godinu dana.  
Izabrani kandidat 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 predviđenih člankom 28.(d) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u 
tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.  

 
   Predsjednik Povjerenstva 

Drago Kopić 


