ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС / ИНТЕРНИ ОГЛАС
I – ПОДАЦИ О РАДНОМ МЈЕСТУ И ОБЈАВЉЕНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ / ИНТЕРНОМ ОГЛАСУ
Назив радног мјеста:

Назив републичког органа управе:

Датум објављивања јавног конкурса/ интерног
огласа:

Начин објављивања јавног конкурса/ интерног
огласа:

I I – ЛИЧНИ ПОДАЦИ
Презиме:

Име:

ЈМБ:

Очево име:

Дјевојачко презиме ( за
жене )

Адреса:

Број телефона:

Мјесто рођења:

Датум рођења:

Националност:

Држављанство:

Пол:

I I I – ПОДАЦИ О ОБРЗОВАЊУ
Назив завршене средње школе:

Мјесто:

Година завршетка:

Назив завршене више школе:

Мјесто:

Година завршетка:

Назив завршене високе школе – факултета:

Мјесто:

Година завршетка:

I V – ДРУГИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И СПОСОБНОСТИ КОЈЕ СУ ТРАЖЕНЕ ЈАВНИМ КОНКУРСОМ /
ИНТЕРНИМ ОГЛАСОМ
Врста:
од

Похађао/ - ла
до

Стечена диплома или потврда о
завршетку

Назив и сједиште органа који је
издао диплому или потврду

V – РАДНО ИСКУСТВО
Почев од последњегили садашњег радног мјеста, наведите радна мјеста на којима сте радили:
А

Назив радног мјеста:

Назив послодавца:

Б

В

Од ( мјесец, година )

До ( мјесец, година )

Од ( мјесец, година )

До ( мјесец, година )

Адреса послодавца:

Назив радног мјеста:

Назив послодавца:

До ( мјесец, година )

Адреса послодавца:

Назив радног мјеста:

Назив послодавца:

Од ( мјесец, година )

Адреса послодавца:

V I - ПОСЕБНА ИЗЈАВА
Под пуном кривичном и материјалоном одговорношћу изјављујем:
1. Да нисам по оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше
Југославије у Хагу и да нисам одбио наредбу да се повинујем пред Трибуналом – члан IX став 1.
Устава БиХ
2. Да нисам осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или
за кривично дјело које ми се чини неподобним за обављање послова у републичком органу
управе и да се против мене не води кривични поступак пред домаћим или страним судом,
3. Да нисам отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти
БиХ, три године прије објављивања конкурса/ огласа,
4. Да се на мене не односе одредбе Закона о државним службеницима које регулишу неспојивост и
сукоб интереса и
5. Да испуњавам и друге услове утврђене јавним конкурсом, односно интерним огласом.
Датум:

Потпис:

Напомена: уз пријаву сте дужни приложити фото – копије следећих докумената:
а) Личне карте или пасоша,
б) дипломе о завршеној стручној спреми и,
в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања

