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Na osnovu člana 20. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne 
i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» br. 49/05) Općinski načelnik objavljuje

J A V N I   O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos u 

Općini Jajce na neodređeno vrijeme

Vrši se popuna radnih mjesta namještenika u Općini Jajce na neodređeno vrijeme na slijedećim 
pozicijama:

     01.  Viši samostalni referent za obračune i službene evidencije za boračko-invalidsku zaštitu u 
Službi opće uprave i društvenih djelatnosti ......................................1 izvršilac

Opis poslova:

- ustrojava i vodi službene evidencije ratnih vojnih invalida domovinskog rata,
- ustrojava i vodi službene evidencije obitelji  poginulih i  nestalih branitelja domovinskog 

rata,
- vrši obračun invalidnine šehidskih porodica, porodica poginulih i nestalih branitelja/boraca,
- vrši obračun invalidnine ratnim vojnim invalidima domovinskog rata,
- vrši obračun i ustrojava službene evidencije za mirnodopske vojne invalide i invalide rata 

1941/45,
- vodi  evidencije  i  vrši  administrativne  obustave  prilikom obračuna  invalidnina  za  ratne 

vojne invalide, šehidskih porodica, porodica poginulih i nestalih branitelja/boraca,
- obavlja  administrativne  poslove  (službene  evidencije  po  članovima  porodice,  prijave, 

odjave i  izrada zdravstvenih knjižica)  vezano za zdravstvenu zaštitu invalida,  šehidskih 
porodica, porodica poginulih i nestalih branitelja/boraca, 

- obavlja poslove koji se odnose na doznake invalidnina na račune korisnika invalidnine,
- vrši i druge poslove koje mu u nadležnost stavi pomoćnik Općinskog načelnika.

Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je pomoćniku Općinskog načelnika.

Uvjeti:  Pored općih uvjeta predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne 
službe  u  Federaciji  BiH  (državljanin  BiH,  punoljetan,  opća  zdravstvena  sposobnost,  da  u 
posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao 
rezultat disciplinske kazne  i da nije obuhvaćen članom IX. tač. 1 Ustava BiH) kandidati trebaju 
ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

- VI stepen stručne spreme (Viša ekonomska ili upravna škola)
- položen stručni ispit
- osposobljen za rad na računaru
- najmanje  1 godina radnog staža



Potrebni dokumenti 
za dokaz  ivanje općih uvjeta  :

− uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine,
− izvod iz matične knjige rođenih, 
− ovjerena izjava da u posljednje dvije godine nije otpušten iz organa državne službe kao 

rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u  F BiH i BiH
− ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX tačka 1 Ustava BiH

Za dokazivanje posebnih uvjeta:

- dokaz o završenoj višoj ekonomskoj ili upravnoj školi VI stepena
- dokaz o poznavanju rada na računaru 
- dokaz o radnom stažu

Izabrani  kandidati  će  biti  dužni  dostaviti  liječničko  uvjerenje  o  zdravstvenoj  sposobnosti  prije 
preuzimanja dužnosti namještenika i isti podliježu obvezi probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

Prijave  s  traženim  dokumentima  treba  dostaviti  u  roku  od  15  dana  od  dana  objave  oglasa  u 
dnevnim novinama Općinskom načelniku  općine  Jajce,  Nikole  Šopa bb,  s  naznakom «JAVNI 
OGLAS  ZA  POPUNU  UPRAŽNJENIH  RADNIH  MJESTA  NAMJEŠTENIKA  U  OPĆINI 
JAJCE NA NEODREĐENO VRIJEME»

Nepotpune, neuredne i ne blagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje

OPĆINSKI NAČELNIK:
           Edin Hozan
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