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ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС 
 

I ПОДАЦИ О РАДНОМ МЈЕСТУ И ОБЈАВЉЕНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ 
 
Назив радног мјеста:  

Назив републичког органа управе на који конкуришете:  Датум објављивања 
јавног конкурса:  

Начин објављивања јавног 
конкурса:  

 

Б)                                                                         ПОЛОЖЕН СТРУЧНИ ИСПИТ 

Школска спрема: Дана: Мјесто: Број увјерења: 

ПОЛОЖЕН СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РАД У ОРГАНИМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Школска спрема: Дана: Мјесто: Број увјерења: 

ПОЛОЖЕН ПРАВОСУДНИ ИСПИТ 

Датум: Мјесто: Увјерење број: 

МАГИСТЕРИЈ 

Тема: Дана: Мјесто: Установа: 

ДОКТОРАТ 

Тема: Дана: Мјесто: Установа: 

II ЛИЧНИ ПОДАЦИ 
 

Презиме:   Име: Очево име: Дјевојачко презиме (за жене): 

Брачни статус: 

 Неожењен/неудата 

 Ожењен/удата    

 Разведен-а 

 Удовац  / удовица                                  

Пол: 

 Мушки 

 Женски 

Мјесто рођења: Националност: Држављанство: 

Адреса: Број телефона: Датум рођења: 

III ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ 
А) 

Тачан назив завршене средње школе: Мјесто: Година завршетка: 

Тачан назив завршене више школе: Мјесто: Година завршетка: 

Тачан назив завршене високе школе –факултета: Мјесто: Година завршетка: 
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В) Други облици стручног усавршавања у професији 

Назив сједиште и држава 
Похађао/ла 
од           до 

Врста 
Стечене дипломе или 
потврде о завршетку 

     

     

IV РАДНО ИСКУСТВО 
Почевши од вашег садашњег или посљедњег радног мјеста, наведите радна мјеста на којима сте радили / били 
професионално ангажовани. За свако од њих, користите засебну рубрику. Уколико немате више мјеста 
користите додатни лист папира. 
 

А 
Од (мјесец, година): До (мјесец, година): Тачан назив вашег радног мјеста: 

Назив послодавца: Адреса послодавца: 

Б 
Од (мјесец, година): До (мјесец, година): Тачан назив вашег радног мјеста: 

Назив послодавца: Адреса послодавца:  

В 
Од (мјесец, година): До (мјесец, година): Тачан назив вашег радног мјеста: 

Назив послодавца: Адреса послодавца:  

Г 
Од (мјесец, година): До (мјесец, година): Тачан назив вашег радног мјеста: 

Назив послодавца: Адреса послодавца: 

Д 
Од (мјесец, година): До (мјесец, година): Тачан назив вашег радног мјеста: 

Назив послодавца: Адреса послодавца : 
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ПОСЕБНЕ ИЗЈАВЕ 
Пoд пунoм кривичнoм и мaтeриjaлнoм oдгoвoрнoшћу изjaвљуjeм: 
 

1. дa нисaм пoд oптужницoм Meђунaрoднoг суда за ратне злочине почињене на подручју бивше 
Југославије у Хагу  и дa нисaм oдбиo нaрeдбу дa сe повинујем прeд Tрибунaлoм – члaн IX стaв 1. 
Устaвa БиХ; 

2. дa нисaм oсуђeн зa кривичнo дjeлo нa бeзуслoвну кaзну зaтвoрa oд нajмaњe 6 мjeсeци или зa 
кривичнo дjeлo кoje мe чини нeпoдoбним зa oбaвљaњe пoслoвa у рeпубличкoм oргaну упрaвe и 
дa сe прoтив мeнe нe вoди кривични пoступaк прeд дoмaћим или стрaним судoм; 

3. дa нисaм oтпуштeн из oргaнa упрaвe кao рeзултaт дисциплинскe мjeрe нa билo кojeм нивoу 
влaсти у Бoсни и Хeрцeгoвини 3 (три) гoдинe приje oбjaвљивaњa кoнкурсa; 

4. дa сe нa мeнe нe oднoсe oдрeдбe Зaкoнa o држaвним службeницимa кoje рeгулишу нeспojивoст 
и сукoб интeрeсa. 

5. Да испуњавам и друге услове утврђене јавним конкурсом, односно интерним огласом 

Датум:  
 

Потпис:  
 

 

НАПОМЕНА: Уз пријаву сте дужни приложити фотокопије доказа о испуњавању општих и посебних 
услова у складу са Законом о државним службеницима. 

 Дипломе о завршеној стручној спреми 

 Увјерења о положеном стручном испиту 

 Увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања  
 

 
 

V ДОДАТНЕ СПОСОБНОСТИ 
 

1.Знање страних језика  (појашњење симбола за познавање језика А,Б, Ц, Д,Е) 

А-одлично познавање подједнако као и матерњи језик 
Б-врло добро познавање течност у разговору и исправност 
у писању: од запосленог се очекује да се у извршавању 
радних задатака служи страним језиком и припрема 
различите писане материјале везане за посао. 
Ц-добро познавање: познавање језика гдје се од 
запосленог очекује да учествује у разговорима или 
састанцима читање и разумјевање текстова везаних за 
посао, и писање једноставних текстова. 
Д-минимално познавање: довољно или минимално 
служење језиком: од запосленог се тражи да разумије 
једноставне разговоре, обраћање на страном језику или 
читање једноставних текстова 
Е-не познаје страни језик. 

 
ЈЕЗИК 

 
А 

 
Б 

 
Ц 

 
Д 

 
Е 

      

      

      

2.Служење рачунаром 
       Молимо наведите са којим се рачунарским програмима служите: 


