РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА,
НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
На основу члана 8. Пословника о избору и раду радних тијела Скупштине општине
Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број:14/17), Комисија за избор и
именовања награде и признања Скупштине општине Костајница, расписује:
ЈАВНИ ПОЗИВ
за избор и именовање спољних чланова сталних радних тијела
Скупштине општине Костајница
I – УПРАЖЊЕНА МЈЕСТА
Расписује се јавни позив за избор и именовање спољних чланова сталних радних тијела
Скупштине општине Костајница, како слиједи:
1. Комисија за статутарна питања, пословник и прописе – два члана из реда грађана
који посједују стручно знање из области права;
2. Етички одбор - два члана и два замјеника чланова из реда угледних и афирмисаних
грађана у јавном животу, односно представника цивилног друштва;
3. Комисија за буџет и финансије – два члана из реда стручних лица за буџет и
финансије;
4. Комисија за мјесне заједнице и сарадњу са општинама и градовима – два члана из
реда стручних лица из одређених области за сарадњу са општинама и градовима;
5. Комисија за борачка питања – два члана из општинских организација бораца,
ратних војних инвалида и породица погинулих;
6. Комисија за културу, заштиту околине, културног и природног наслијеђа – два
члана из реда стручних лица из области просвјете и културе;
7. Комисија за спорт и питања младих – два члана из реда Омладинског савјета
општине Костајница;
8. Комисије за послове из стамбене области – два члана из реда стручњака из области
стамбених дјелатности;
II - МАНДАТ
Радна тијела скупштине општине Костајница се именују на мандат скупштине опшитне
III- ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
1. да су старији од 18 година
2. да имају пребивалиште на подручју општине
3. да им радни однос на било којем нивоу власти у БиХ или ентитету није престао
по основу дисциплинске мјере, у периоду од три године прије објављивања конкурса
4.да нису под оптужбом Међународног суда за бившу Југославију (члан IX став 1.
Устава БиХ)

5. да нису осуђивани за кривична дјела или прекршај који их чини неподобним за
обављање дужности за коју се кандидују
IV ПОСЕБНИ УСЛОВИ
1. да имају најмање вишу или средњу стручну спрему која одговара природи послова из
надлежности радних тијела за која се кандидују,
2. да имају најмање једну годину радног искуства у струци која одговара природи послова
из надлежности радних тијела за која се кандидују,
3. да имају доказане резултате у раду из области која је у оквиру надлежности радних
тијела за која се кандидују,
4. да представљају релевантне стручњаке из области која је у оквиру надлежности радних
тијела за која се кандидују.
V-ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ
Уз пријаву кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних
услова:
1. Кратку биографију,
2. Копију личне карте,
3. Копију дипломе;
4. Потписане изјаве о испуњавању услова из тачке III подтачка 3, 4 и 5 и тачке IV
подтачка 2, 3 и 4 Јавног позива (образац изјаве је саставни дио пријавног образца);
VI РАД КОМИСИЈЕ
- По затварању јавног позива, Комисија за избор и именовање врши квалификацију
кандидата на оне који испуњавају услове и на оне који не испуњавају услове, уз
образложење.
- Са кандидатима који испуњавају услове Комисија може обавити разговор.
- Том приликом Комисија сачињава ранг листу кандидата посебно за свако радно тијело.
- Поступак по јавном позиву комисија мора окончати у року 7 дана од дана затварања
позива.
- Код одабира спољних чланова радних тијела предност се даје једнако квалифицираним
женама, водећи при том рачуна о равноправној заступљености полова у радном тијелу.
- Приликом именовања спољних чланова, водиће се рачуна о заступљености
маргинализованих група, посебно у радним тијелима чија је надлежност у вези са тим
групама.
VII -РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања позива на огласној плочи
у општини и службеној интернет страници општине.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве се могу доставити путем Пријемне канцеларије Општине Костајница или путем
поште на адресу: Општина Костајница, Светосавска 16, Костајница, са назнаком
„КОМИСИЈИ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА, НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА – ЗА
СПОЉНЕ
ЧЛАНОВЕ
РАДНИХ
ТИЈЕЛА
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
КОСТАЈНИЦА - НЕ ОТВАРАТИ“.
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