
ЈП „СТИК“д.о.о 

КОСТАЈНИЦА 

Број:06-641-104/12 

Датум, 08.06.2012. 

 

 

 На основу члана 46. Статута ЈП „Центар за спорт,туризам ,информисање,културу и образовање“ д.о.о. 

Костајница број 01-013-347/11 од 22.12.2011.године , Директор  расписује 

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С 

 за попуну упражњених радних мјеста у  ЈП „Центар за спорт,туризам ,информисање,културу и образовање“ д.о.о. 

Костајница 

 

I-Позиција 

 Директор  расписује јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у ЈП „Центар за спорт,туризам 

,информисање,културу и образовање“ д.о.о. Костајница: 

1. Руководилац организационе једнице-туризам..............................................1 извршилац 

  

II  

1.РУКОВОДИЛАЦ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ-ТУРИЗАМ 

- Организује пословање  и води процес  рада  у организационој јединици; 

- Предузима мјере за извршење  утврђеног програма, уговора, односно радних задатака у организационој 

јединици; 

- Води евиденцију  о присутности на послу  , као и евиденцију  коришћења  годишњег одмора у 

организационој јединици; 

- Прави мјере за  остваривање сарадње  са другим организационим јединицама; 

- Предлаже план рада  и предлаже  извјештај о раду  у организационој јединици; 

- Предузима мјере за унапређење  пословања; 

- Спроводи мјере  противпожарне заштите и заштите на раду  у организационој јединици; 

- Ангажује се у развоју туризма; 

- Помаже и усмјерава развој туризма; 

- Прати дешавања  из области туризма  у општини, околним градовима и Републици  Српској; 

- Успоставља сарадњу  са туристичким организацијама; 

- Прати реализацију плана рада; 

- Помаже директору  у изради  туристичких календара, брошура и слично; 

- Предлаже план утрошка средстава за реализацију  планираних туристичких  манифестација; 

- Учествује у  организационо-техничком раду; 

- Прати  и анализира ефекат појединих акција  и туристичких дешавања; 

- Организује  туристичке манифестације , промоције и слично; 

- Предлаже расписивање  конкурса на тему  туризма  и радова  од значаја за развој туризма  општине; 

- Предлаже мјере, начине  и поступке за стално обезбјеђивање  идејности  за развој туризма; 

- Организује са директором рекламу и пропаганду  и сарадњу  са средствима информисања; 

- Ради на извјештају, анализама и критичким оцјенама  одређених манифестација; 

- По потреби   ради  и друге послове; 

- За свој рад одговоран је директору предузећа. 

III -Општи услови за кандидате 

Општи услови за кандидате из тачке И су: 

1. да је држављанин БиХ, 



2. да је старији од 18. година, 

3. да има општу здравствену способност 

4. да није отпуштен из државне службе на било ком нивоу власти у БиХ (било на нивоу државе или 

ентитета) као резултат  дисциплинске мјере  на било ком нивоу власти у РС у периоду од три године прије 

објављивања јавног конкурса, 

5. да не служи казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију и да нису под 

оптужницом тог суда а да се нису повиновали налогу суда да се појаве пред судом, 

6. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6. мјесеци или за кривично   

дјело које га  чини неподобним за обављање послова у административној служби јединица локалне 

самоуправе 

7. да се против кандидата не води кривични поступак. 

 

IV -Посебни услови 

1.ВСС-туристичког или другог друштвеног смјера 

2.1 година радног искуства. 

3. активно познавање рада на рачунару. 

Предност при запошљавању имају лица која су   радила у Туристичкој организацији општине Костајница. 

 

V-Потребна документација 

 Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњаваеу општих и посебних услова: 

1. биографију , 

2. извод из матичне књиге рођених, 

3. увјерење о држављанству, 

4. увјерење да нису осуђивани за кривично дјело  

5. увјерење да се против њих не води кривични поступак, 

6. овјерена фотокопија дипломе, 

7. потврда о радном искуству, 

8. за доказе из т.4 и 6. Општих услова кандидати треба да доставе овјерену писмену изјаву,као и изјаву о 

непостојању сукоба интереса, 

9. доказ о општој здравственој способности изабрани кандидати доставиће по завршетку изборне 

процедуре.  

Са свим кандидатима који испуњавају услове из јавног конкурса обавиће се интервју. 

VI-Рок за подношење пријава 

 Пријаве на конкурс могу се поднијети у року од 15 дана од дана објављивања. 

 Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Глас-српске“, огласној табли општине Костајница и на ЈП 

„СТИК“д.о.о 

 У случају да конкурс не буде објављен истовремено,рок за подношење пријава рачунаће се од дана 

последњег објављивања. 

 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

 Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште, 

на адресу: ЈП „Центар за спорт,туризам ,информисање,културу и образовање“ д.о.о. Костајница, Светосавска 21, 

79224 Костајница, са назнаком Комисија за пријем  радник.  

 

                                             ДИРЕКТОР   

                                                        Драгана Миџић,дипл.новин. 

Доставити: 

1.Директор, 

2.Огласна табла, 

3.Глас Српске, 

4.Архива.  

 


