РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 01-120-127/2016. год.
Датум, 21.12.2016. године

На основу члана 70. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 8. тачка 2 Одлуке о образовању Стручне службе Скупштине
општине Шамац и систематизације радних мјеста („Службени гласник Општине Шамац“,
број: 12/15), Начелник Општине Шамац, оглашава:

ИНТЕРНИ КОНКУРС
за попуну упражњеног радног мјеста

Самостални стручни сарадник
за нормативно-правне послове............................ 1 Извршилац.

1. Опис послова и радних задатака:
-

-

-

-

припрема нацрте одлука и других општих и појединачних аката које доноси
Скупштина општине уколико припрема истих није у дјелокругу Општинске
управе и других надлежних органа,
учествује у изради нацрта Статута општине и Пословника Скупштине општине
и њихових измјена и допуна,
припрема и учествује у припремању извјештаја, информација и другог
тематског материјала за Скупштину општине који су из дјелокруга Стручне
службе,
обавља стручне и административне послове за одборнике Скупштине општине и
клубове одборника везане за обављање одборничке функције,
обавља стручне и административне послове за стална радна тијела Скупштине
општине и за повремена радна тијела Скупштине која су образована за
обављање послова из дјелокруга Скупштине, а који нису у надлежности
Општинске управе,
обавља стручне и административне послове за Колегијум Скупштине општине,
израђује оригинале општих и појединачних аката са сједница Скупштине
општине,
врши административно техничке послове за издавање Службеног гласника
општине Шамац и регистара објављених прописа у службеним гласницима,
обавља и друге послове које одреди предсједник Скупштине општине и
секретар Скупштине.
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3. Посебни услови:
-

завршен четверогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус
студија-дипломирани правник са најмање 240 ЕЦТС бодова,
најмање 3 година радног искуства у траженом степену образовања,
положен стручни испит за рад у органима управе,

На интерном конкурсу могу да учествују само службеници запослени у
Општинској управи општине Шамац на неодређено вријеме.

4. Формулар за пријављивање на овај конкурс може се подићи у просторијама
Општинске управе Општине Шамац, К.А.Карађорђевића бр.4.
5. За тачност података наведених у пријави одговорни су кандидати.
6. Попуњене пријаве могу се доставити лично или поштом на адресу: Општинска
управа Општине Шамац, 76230 Шамац, К.А.Карађорђевића бр.4
7. Интерни конкурс се оглашава на огласној табли и интернет страници општинске
управе Шамац и траје 8 дана од дана објављивања.
8. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.
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