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Ul. Mehmedagića bb 76100 Brčko Distrikt BiH Telefon: 049 213 779, tel/fax 049 217-357
Ул. Мехмедагића бб 76100 Брчко Дистрикт БиХ Телефон: 049 213 779, тел/фаx 049 217-357

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОПШТИХ И
ПОСЕБНИХ УСЛОВА ЈАВНИХ КОНКУРСА И ИНТЕРНИХ ОГЛАСА

Кандидати потврђени као најуспјешнији, требају предати слиједеће документе у року од
пет (5) радних дана, као доказ о испуњавању општих и посебних услова:

1. Овјерена копија дипломе/ акт о нострификацији дипломе
2. Увјерење о држављанство (не старије од 6 мјесеци)
3. Извод из МКР
4. Љекарско увјерење (не старије од 3 мјесеца)
5. Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 3 мјесеца)
6. Овјерена изјава о непостојању сукоба интереса
7. Овјерена изјава да кандидат није обухваћен одредбом члана ИX став.1 Устава БиХ
8. Овјерена изјава да кандидат није отпуштан из државне службе
9. Потврда о радном искуству *
10. Овјерена копија радне књижице
11. Увјерење/потврда - испит за рад у органима управе
12. Увјерење/потврда - стручни испит

Доказ за радно искуство *
(1) Као доказ потребног радног искуства у струци могу се користити:
а) увјерење, потврда или други документ, који је овјерио послодавац, о дужини радног искуства у струци,
заједно са овјереном копијом радне књижице којом се доказује дужина радног стажа код послодавца;
б) потврда надлежног пензијског осигурања или другог државног органа која може послужити као доказ о
радном искуству;
ц) потврда надлежног органа о радном искуству стеченом кроз обављање волонтерског рада и овјереном
копијом уговора о обављењу волонтерског рада уз потврду Завода за запошљавање о обављању волонтерског
рада.
(2) Потврда из става (1), изузев потврде из тачке б) овог члана, треба да садржи податке из којих је видљива
врста посла, степен стручне спреме и период ангажовања.
(3) У случају када потврда или увјерење издато од надлежног органа не даје довољно доказа о радном
искуству, од кандидата се може тражити достављање и друге документације којом доказује радно искуство, а
у складу са ставом (1) и (2) овог члана.

* члан 34. Правилника о запошљавању („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ, број:33/14, 47/14 и 6/18)

