
На основу члана 120. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Српске“, 

бр. 101/04, 42/05 и 118/05), члана 28. Закона о раду – Пречишћени текст („Сл. гласник 

Републике Српске“, бр. 55/07),  члана 55. став 1. тачка 23. Статута Града Бања Лука („Сл. 

гласник Града Бања Лука“, бр. 25/05 и 30/07) и Одлуке о одобравању средстава за 

суфинансирање зарада приправника бр. 06-2635-1/11, Градоначелник Града Бања Лука, 

расписује 

 

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С 

ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ 

У АДМИНИСТРАТИВНУ СЛУЖБУ ГРАДА БАЊАЛУКА 

 

I 

 

У Административној служби Града Бања Лука извршиће се пријем приправника, и то:  

 

1. дипломирани правник       7 извршиоца 

2. дипломирани инжењер грађевине      1 извршилац 

3. дипломирани економиста       1 извршилац 

4. дипломирани инжењер шумарства      1 извршилац 

5. дипломирани инжењер пољопривреде     1 извршилац 

6. дипломирани инжењер архитектуре     1 извршилац 

7. дипломирани инжењер електротехнике     1 извршилац 

8. дипломирани музичар       1 извршилац 

9. дипломирани еколог        1 извршилац 

10.дипл.санитарни инжењер      1 извршилац  

11. дипл.инж.прехрамбене технологије    1 извршилац 

           

II - Приправнички статус 

 

Приправником се сматра лице које по први пут заснива радни однос у том занимању, 

а које треба, према закону, положити стручни испит и којем је потребно претходно радно 

искуство у његовом занимању или професији. 

 Приправнички стаж за лица са завршеном високом стручном спремом траје једну (1) 

годину.   
 

III – Општи услови за пријем приправника 

 

1. да је држављанин  Републике Српске, односно Босне и Херцеговине; 

2. да је старији од 18 година; 

3. да има општу здравствену способност; 

4. да раније није заснивао радни однос у свом занимању, односно да није обавио 

приправнички стаж у свом занимању. 

 

IV - Посебни услови   

 

- завршен факултет одговарајућег смјера. 

      

 

 

 

 



V – Потребни документи 
 

Уз пријаву, кандидат је дужан доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова: 
 

- диплому о завршеном факултету; 

- увјерење о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине; 

- извод из Матичне књиге рођених;  

- љекарско увјерење о општој здравственој способности; 

- увјерење о просјеку оцјена у току студирања; 

- увјерење да се налази у евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске;  

 

VI 
 

Пријаве на Јавни конкурс достављају се лично, или путем поште, на адресу: 

Административна служба Града Бања Лука – Одсјек за развој локалне самоуправе и 

управљање кадровима, Трг српских владара бр. 1, Бања Лука.  

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања Јавног конкурса. 

Поступак за пријем приправника у Административну службу Града Бања Лука 

спроводи се у року од 30 дана од истека рока за пријављивање кандидата, а подразумијева 

улазни интервју са кандидатима који, у цијелости, испуњавају услове наведене у Јавном 

конкурсу. 

Уколико више кандидата на ранг-листи има исти број бодова, предност ће имати 

кандидат који има статус борца, ратног војног инвалида и чланови породице погинулих 

бораца, како је прописано члановима 36., 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида 

и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Сл. 

гласник Републике Српске“ бр. 134/11) те припадници других конститутивних народа у 

смислу члана 119. став 2., а сагласно члану 3. Закона о локалној самоуправи. Да би остварили 

наведене предности, кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању 

услова из чланова 36., 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица 

погинулих бораца Одбрамбвено-отаџбинског рата Републике Српске и члана 119. став 2. 

Закона о локалној самоуправи.  
 

Кандидати су дужни доставити оригиналне документе, или овјерене фотокопије. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
 

VII 
 

 Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Глас Српске“, као и на WEB страници 

Административне службе Града Бања Лука. 
  

Ако Конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег 

објављивања. 

 

 

 

            ГРАДОНАЧЕЛНИК: 

Број:12-Г-542/12                   

Дана: 20.03.2012. године                              ___________________________________________  

 Драгољуб Давидовић, дипл.инж.електротехнике               


