
 
На основу члана 36. Закона о развоју малих  и средњих предузећа (Службени 

гласник РС бр:50/13), Одлуке  Завода за запошљавање РС о одобравању средстава за 
суфинансирање зарада приправника са ВСС – дјеце погинулих бораца ВРС 
бр:02.4.4/0601-331-2/19 од 09. 07. 2019. године, Обавјештења број:02.4.4/0601-331/19 од 
11.10.2019. године и члана 3. Правилника о утвђивању јединствених критерија и 
правила за пријем приправника у ЈУ „Развојну агенцију општине Модрича“ директор 
Агенције расписује: 
 
 
 
 

                                          ЈАВНИ  КОНКУРС 
        за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме у  
                            ЈУ „Развојна   агенција  општине Модрича“ 
 
 
 
I  Директор Агенције расписује јавни конкурс за пријем приправника у радни однос на 
одређено вријеме. 
 

1. Дипломирани правник        _____________________   1 извршилац 
 
 
 
II  ОПИС ПОСЛОВА 
 
Стручно оспособљавање приправника обавиће се према програму стручног 
оспособљавања приправника у ЈУ „Развојна агенција општине Модрича“. 
Приправником се сматра лице које први пута заснива радни однос у свом занимању, а 
приправнички стаж траје за ВСС 12 мјесеци. 
 
 
 
III  ОПШТИ УСЛОВИ 
 

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 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 ЈУ „Развојна агенција општине Модрича“. 

5. Да се налази на евиднцији Завода за запошљавање РС и да није заснивао радни 
однос. 

 
 
IV  ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
Под 1. ВСС/ VII   Правни факултет – дипломирани правник 
Под 2. Да је лице из категорије дјеце погинулих  бораца. 
 
 
 



 
 
 
V   СУКОБ ИНТЕРЕСА  
 
Кандидат не може обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до 
сукоба интереса у складу са Законом о локалној самоуправи. 
 
VI   ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
Уз пријаву за конкурс кандидат треба доставити: 

- Увјерење о држављанству  (не старије од шест мјесеци). 
- Извод из матичне књиге рођених. 
- Увјерење да кандидат није осуђиван за кривично дјело сходно тачки III општих 

услова, издато од стране МУП-а према мјесту рођења (не страрије од шест 
мјесеци). 

- Овјерену личну изјаву да није члан управних и других одбора, органа 
политичких странака или одборник у Скупштини општине, да се не бави 
самосталном дјелатношћу нити да је власник приватног или другог предузећа, 
сходно тачки  V Сукоб интереса. 

- Овјерену фотокопију дипломе или увјерења о завршеном факултету. 
- Увјерење Завода за запошљавање РС да се кандидат налази на евиденцији 

незапослених лица и да нема радно искуство у струци. 
- Овјерену фотокопију личне карте. 
- Доказ да је лице из категорије погинулог борца 
- Доказ о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидат по 

завршетку изборне процедуре. 
 
Кандидати су дужни доставити документа у оригиналу или овјереној копији. 
Сви кандидати који испуњавају опште услове биће позвани на интервју. 
О времену и мјесту обављања интервјуа кандидати ће бити накнадно обавјештени. 
 
VII   РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу 
„Глас Српске“ и на огласној плочи ЈУ „Развојна агенција општине Модрича“. 
 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
 
Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:  
ЈУ „Развојна агенција општине Модрича“ Модрича, Светосавска 3., са 
назнаком „Пријава на конкурс за пријем приправника“ у ЈУ „Развојна 
агенција општине Модрича“. 
 
 
 
 
Број:014-30-01-206/19 
Датум:31.10. 2019. године  
 
 
                                           Директор: 
          Милош Илић, проф. 


