
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске, број 97/16), члана 155. Закона о службеницима и намјештеницима 
у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске, бр. 
97/16)  и чл. 36., 58 и 87. Статута општине Градишка („Службени гласник општине 
Градишка, број 4/17) Скупштина општине Градишка на сједници одржаној дана   
27.12.2018.  године,   донијела је 
 
 

О Д Л У К У 
о расписивању јавног конкурса за избор члана  

Одбора за жалбе општине Градишка 
 
I 

 
Доноси се Одлука о расписивању јавног конкурса и утврђују услови и критеријуми за 
избор једног  члана Одбора за жалбе општине Градишка ( у даљем тексту: Одбор). 
 

II 
 
Опис послова: 
 
Одбор  одлучује  у другом степену о жалбама учесника јавног конкурса у поступку 
запошљавања у Општинску управу, о жалбама које се односе на статусна питања 
службеника, као и о другим жалбама утврђеним Законом. 
 

III 
 
Општи услови за именовање су: 
 
1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ, 
2. да је старији од 18 година, 
3. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест 
мјесеци или за кривично дјело које га чини  неподобним за обављање послова  у 
Општинској управи општине Градишка, 
4. да има општу здравствену способност, 
5. да се против њега не води кривични поступак, 
6. да није отпуштан из  из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било 
којем нивоу власти у БиХ или ентитета, у периоду од три године прије дана 
објављивања овог конкурса и 
7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са 
дужношћу службеника у Општинској управи. 
 
 
Посебни услови за именовање су: 
 
1. да има четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус 
студија дипломирани правник са најмање 240 ECTS бодова, 
2. да има најмање пет година радног искуства у траженом степену образовања, 
3. да има положен стручни испит за рад у органима управе или положен правосудни 
испит и 
4. да има доказане резултате рада на ранијим пословима и посједовање 
организационих способности. 



 
IV 

 
У Одбор се не могу именовати лица запослена у општинској управи.  Члан Одбора 
има право на накнаду за рад, чију је висину утврдила Скупштина општине посебном 
одлуком. 
 

V 
 
Комисија за спровођење јавног конкурса за избор извршиће контролу испуњености 
услова из конкурса, обавити улазни интервју са кандидатима и у року од 30 дана од 
дана истека рока за пријављивање кандидата, на основу стручних способности, 
утврдити редосљед кандидата. 
Поступак именовања  члана Одбора мора се окончати у року од 30 дана од дана 
достављања приједлога Комисије за избор предсједнику Скупштине општине 
Градишка. 
 

VI 
 
Конкурс ће расписати Скупштина општине Градишка и биће објављен у „Службеном 
гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас Српске“ Бања Лука. Рок за 
подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана посљедњег објављивања.  
 

VII 
 
Члана Одбора, на основу ранг листе коју ће утврдити Комисија за избор, именоваће 
Скупштина општине на период до истека мандата именованом Одбору. 
 

VIII 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику  
општине Градишка“. 
 
 
Број: 01-022-589/18 
Дана: 27.12.2018. године 
Г р а д и ш к а  
 
 
                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК  
                                                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                 Миленко Павловић 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


