
Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
ŽUPANIJA POSAVSKA  
VLADA  
Povjerenstvo za državnu službu  
Broj: 88-1/22 
Orašje, 7. 11.2022. godine  
 

Na temelju članka 26. 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), u ime Općinskog organa uprave Općine Odžak, Povjerenstvo za državnu službu 
Županije Posavske objavljuje  
 

JAVNI NATJEČAJ 
za popunu radnih mjesta državnih službenika u  

Općinskom organu uprave Općine Odžak  
 

POZICIJA: 
1. stručni suradnik za pitanja branitelja ............................................................1 izvršitelj 
2. stručni suradnik za općinske objekte i infrastrukturu ...................................1 izvršitelj 
radi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme.  

 
OPIS POSLOVA ZA POZICIJU 1:  
Vrši poslove vezane za pitanja branitelja na način da: 
-  vodi postupak  za priznavanje i drugih prava  vojnih invalida i obitelji poginulih i nestalih        
branitelja 
-vodi postupak za priznavanje prava na materijalno osiguranje i prijedlog dostavlja 
nadležnim  tijelima za pitanja  branitelja i invalida 
- prati ostvarivanje prava korisnika čija su prava  vremenski ograničena i po službenoj 
dužnosti pokreće postupak radi utvrđivanja okolnosti za eventualno produženje ili 
prestanak prava korištenja 
- zaprima, obrađuje i dostavlja žalbe drugostupanjskom organu na rješavanje 
- izrađuje, vodi i održava propisanu evidenciju iz oblasti pitanja branitelja 
- izrađuje i donosi i druga pojedinačna akta iz djelokruga Službe 
- pruža pravnu pomoć korisnicima davanjem stručnih pravnih objašnjenja iz Službe 
- poznaje važeće zakone, podzakonske  i normativne akte koji se odnose na proces/usluge 
vezano za predmete i poslove koji su mu dodijeljeni, prati sve izmjene istih zakona i 
propisa 
- obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe po nalogu Načelnika službe i Općinskog 
načelnika. 

 
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:  

- VSS/VII stupanj stručne spreme, pravni fakultet ili diploma visokog obrazovanja  prvog, 
drugog ili trećeg  ciklusa  Bolonjskog sustavu studiranja pravne struke  koje se boduje s najmanje 
180 ECTS bodova 

- jedna godina radnog staža u struci nakon završene stručne spreme tražene ovim 
natječajem,  

- položen ispit općeg znanja.  
 

 



OPIS POSLOVA ZA POZICIJU 2: 
Vrši poslove vezane za obnovu i upravljanje općinskom imovinom i infrastrukturom Općine na  
način da: 

- obavlja nadzor nad održavanjem, sanacijom i izgradnjom cestovne  mreže koja je u 
općinskoj nadležnosti, zaštiti cestovne mreže i cestovnog pojasa od oštećenja, 
nenamjenskog korištenja i uzurpacije  

- zabranjuje obavljanje radnji kojima se povređuju pravni propisi iz oblasti lokalnih 
cesta koje su u nadležnosti općine 

- vrši nadzor nad  izvršenjem ugovorenih obveza ovlaštenih pravnih osoba za zimsko 
održavanje cesta i ulica koji su u nadležnosti općine 

- predlaže nasipanje i asfaltiranje lokalnih cesta i ulica, prometne horizontalne i 
vertikalne signalizacije 

- temeljem prijave i po službenoj dužnosti vrši obilazak na terenu i predlaže mjere  za 
sprečavanje ili otklanjanje problema na cestovnoj mreži 

- izrađuje elaborate, studije, programe i projekte iz oblasti  infrastrukture 
- provodi politiku i izvršava zakone  iz oblasti infrastrukture, te predlaže odgovarajuće 

mjere 
- priprema potrebnu tehničku dokumentaciju za sudjelovanje u javnim pozivima i 

natječajima za financiranje projekata iz oblasti infrastrukture 
- pribavlja pisana očitovanja, mišljenja, uvjete ili potvrde javnih poduzeća i drugih 

nadležnih institucija za pripremu i provedbu projekata 
- priprema tehnički dio tenderske dokumentacije za provedbu postupaka javnih  nabava 

iz nadležnosti Službe 
- vrši stručnu obradu sistematskih  rješenja od značaja za oblast infrastrukture 
- obavlja pripremu i izvršne  operativne poslove realizacije, nadzora i praćenja 

implementacije  razvojnih infrastrukturnih projekata 
- sudjeluje u pripremi i kandidiranju projektnih aplikacija za po objavljenim javnim 

pozivima  za  financijska sredstva za razvojne projekte 
- vodi bazu podataka o projektima  u kojima  sudjeluje 
- vrši procjene stanja i priprema i analizira podatke koji su potrebni za izradu evidencija, 

programa i projekata izgradnje i rekonstrukcije infrastrukturnih objekata  
- prati provedbu ugovora iz oblasti rekonstrukcije i održavanje komunalne infrastrukture 
-   obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe po nalogu Šefa odsjeka za  materijalne 

općinske resurse i Općinskog načelnika. 
 

 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:  

- VSS/II stupanj stručne spreme ili diploma visokog obrazovanja  prvog, drugog ili trećeg  
ciklusa  Bolonjskog sustavu studiranja društvenog ili tehničkog smjera,  koje se boduje s najmanje 
180 ECTS bodova 

- jedna godina radnog staža u struci nakon završene stručne spreme tražene ovim 
natječajem,  

- položen ispit općeg znanja 
- poznavanje rada na računaru.  
 
PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ:  
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:  
 
1. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (fakultetska diploma/svjedodžba i rješenje o 

nostrifikaciji diplome/svjedodžbe ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma/svjedodžba 
stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),  



2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon završene stručne spreme tražene ovim 
natječajem,   

3. uvjerenje o državljanstvu,  
4. ovjerenu izjavu da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog 

mjesta po ovom javnom natječaju nisu otpušteni  iz državne službe  kao rezultat stegovne mjere 
na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini,  

         5. ovjerenu izjavu da nisu obuhvaćeni odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, 
6. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, ne starije od tri mjeseca, 
7. dokaz o položenom ispitu općeg znanja 
8. dokaz o poznavanju rada na računaru, samo za poziciju brij 2. 
 

       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: 

       Osim kandidata koji imaju položen ispit općeg znanja, ukoliko ispunjavaju ostale uvjete 
javnog natječaja, pravo prijave imaju i kandidati koji su položili ispit propisan člankom 31.(4) 
Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji 
Posavskoj. 
       Radni staž prema uvjetima ovog natječaja  utvrđuje se u skladu s odredbama Uredbe o 
poslovima temeljne djelatnosti  („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 3a/14 i 1/15). 

Kandidati će o vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita iz članka 16. Pravilnika 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 9/17) biti 
obaviješteni putem službene Internet stranice Vlade Županije Posavske (zupanijaposavska.ba) 

Izabrani kandidat je dužan u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima 
natječaja, dostaviti Povjerenstvu za državnu službu Županije Posavske dokaz o ispunjavanju 
općeg uvjeta natječaja predviđenog člankom 28.(1)d) Zakona o državnim službenicima i 
namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.  
 

Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 15 dana, računajući 
od  7.11.2022. godine, kao dana objave ovog  Javnog natječaja na službenoj  internet stranici 
Vlade Županije Posavske. 

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

 
Vlada Županije Posavske 

Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske 
Jug I bb,  

76270 Orašje 
s naznakom za: 

''Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u  
Općinskom organu uprave općine Odžak - NE OTVARATI “ 

 
Na koverti s prijavnim materijalom obvezno naznačiti poziciju na koju se prijava podnosi. 
 
Nepotpisane, nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.  

 
 

Predsjednik  Povjerenstva 
 

   Drago Kopić                                                                                                                             


