РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 01-120-132/2016. год.
Датум, 21.12.2016. године

На основу члана 70. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 12. тачка 3 Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији Општинске управе Општине Шамац („Службени гласник Општине
Шамац“, број: 11/15, 12/15 и 13/16), Начелник Општине Шамац, оглашава:

ИНТЕРНИ КОНКУРС
за попуну упражњеног радног мјеста

Самостални стручни сарадник
за стамбено-комуналне послове............................ 1 Извршилац, до повратака привремено

одсутног радника.

1. Опис послова и радних задатака:
-

-

-

води управни поступак и припрема нацрте рјешења у поступку по захтјевима за
кориштење јавне површине,
у поступку по службеној дужности, утврђује основ за наплату комуналних такси
и накнада и припрема нацрте рјешења којима утврђује обавезе обвезницима
комуналних такси и накнада,
води управни поступак у области додјеле, замјене, откупа станова и поступак
деложације,
води евиденцију о коришћењу станова у власништву Општине Шамац,
проводи поступак регистрације заједнице етажних власника стамбених
заједница,
прати прописе и израђује нацрте и приједлоге одлука и аката које доноси
начелник општине и Скупштина из дјелокруга рада одјељења,
припрема и израђује информације и извјештаје , те даје приједлог за побољшање
у области коју прати,
активно учествује у пословима и радним задацима управљања развојем, на
пословима стратешког планирања, имплементације и вредновања и ажурирања
Стратегије,
врши и друге послове по налогу начелника општине и начелника одјељења.
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3. Посебни услови:
-

Висока стручна спрема, завршен правни или економски факултет или први циклус
студија са најмање 240 ECTS бодова,
најмање 1 година радног искуства у траженом степену образовања,
положен стручни испит за рад у органима управе,
познавање рада на рачунару,

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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