Агенција за државну службу Федерације Босне и Херцеговине
ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ ЗА ЈАВНИ KОНKУРС

ЈАВНИ KОНKУРС
БРОЈ KОНKУРСА:

НАЗИВ ОРГАНА
НАВЕДИТЕ БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ И РАДНО
МЈЕСТО/А НА KОЈЕ СЕ ПРИЈАВЉУЈЕТЕ:

KАНДИДАТ ТРЕНУТНО УПОСЛЕН У ОРГАНУ ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕ:

□ ДА

□ НЕ

□ ДА, KАО НАМЈЕШТЕНИK

ЛИЧНИ ПОДАЦИ
ИМЕ (име родитеља) ПРЕЗИМЕ
ДЈЕВОЈАЧKО ПРЕЗИМЕ
ДАТУМ И МЈЕСТО РОЂЕЊА
ДРЖАВЉАНСТВО
АДРЕСА( МЈЕСТО ,УЛИЦА И БРОЈ)
ТЕЛЕФОН/ФАX
Е-МАIL
ПОЛ

МУШKИ □

ЖЕНСKИ □

НАЦИОНАЛНОСТ

□ БОШЊАK □ СРБИН □ ХРВАТ □ ОСТАЛИ

□ НЕ ЖЕЛИМ СЕ ИЗЈАСНИТИ

ОБРАЗОВАЊЕ
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ УСТАНОВЕ KОЈА ЈЕ
ИЗДАЛА ДИПЛОМУ: (навести град и државу)
НАЗИВ ЗАВРШЕНОГ ФАKУЛТЕТА:
СТЕЧЕНО ЗВАЊЕ - VII ВСС
ДАТУМ ДИПЛОМИРАЊА И БРОЈ ДИПЛОМЕ
СТЕЧЕНО ЗВАЊЕ СА 180 ЕЦТС БОДОВА
ДАТУМ ДИПЛОМИРАЊА И БРОЈ ДИПЛОМЕ
СТЕЧЕНО ЗВАЊЕ СА 240 ЕЦТС БОДОВА
ДАТУМ ДИПЛОМИРАЊА И БРОЈ ДИПЛОМЕ
СТЕЧЕНО НАУЧНО ЗВАЊЕ:
ДАТУМ СТИЦАЊА ЗВАЊА И БРОЈ
НОСТРИФИЦИРАНА ДИПЛОМА, УKОЛИKО
ФАKУЛТЕТ НИЈЕ ЗАВРШЕН У БИХ ИЛИ ЈЕ
ДИПЛОМА СТЕЧЕНА У НЕKОЈ ОД ДРЖАВА
НАСТАЛОЈ РАСПАДОМ СФРЈ НАKОН
06.04.1992. ГОДИНЕ

ИЗДАТО ОД:
РЈЕШЕЊЕ БР ._______________ ДАТУМ : ____I__________i___________
Дан | Мјесец | Година
ИЗДАТО ОД :____________________________________________________

Напомена: Упишите тачан назив завршеног факултета најмање ВИИ степена стручне спреме, односно дипломе високог образовања првог, другог
или трећег циклуса Болоњског система студирања почевши од прве стечене дипломе. Обавезно наведите основну универзитетску диплому ВИИ
степена стручне спреме, односно високо образовање првог циклуса Болоњског система студирања уколико имате стечено научно звање магистра
или доктора наука.

ИСПИТ ПРОФЕСИОНАЛНЕ НАДОГРАДЊЕ/УСАВРШАВАЊА:
Ако имате положен испит за рад у органима управе, назначите који (означите са X, или подебљајте или заокружите):
□ НЕ, немам положен испит
□ ДА, положен Јавни испит, број:_____________________датум: _________ издат од АДС БиХ.
□ ДА, положен Испит опћег знања, број:______________ датум__________издат од АДС ФБиХ.
□ ДА, положен стручни управни испит, број: ____________датум__________ издат од_______________________
□ ДА, положен правосудни испит, број:________________ датум__________ издат од_______________________
Напомена: Kандидати који доставе доказ о положеном стручном управном испиту, јавном испиту или правосудном
испиту изузимају се од полагања испита опћег знања.

Посебни испити тражени јавним конкурсом:
Назив__________________________ број _________ датум___/__/___издат од___________________________________

ПРИПРАВНИЧKИ СТАЖ У СТРУЦИ
(Приправником се сматра лице са завршеном ВСС које први пут заснива радни однос у том занимању.Стручно оспособљавање
без заснивања радног односа из члана 34. Закона о раду у Федерацији БиХ, рачуна се у приправнички стаж и радно искуство.)
Засновао радни однос од:
Назив и адреса послодавца (Институције/предузећа):
___________________________________________
___________________________________________
____

Формат: Дан| Мјесеци | Година
До:

Број увјерења :___________________

Формат: Дан| Мјесеци | Година
Укупно:

датум : ____/____/_______

Формат: Дан| Мјесеци | Година

РАДНИ СТАЖ У СТРУЦИ НАKОН СТИЦАЊА ВСС:

Почевши од Вашег садашњег или посљедњег радног мјеста, наведите, идући уназад, свако радно мјесто на којем сте радили. За свако од
њих наведите тачан радни стаж, водећи рачуна о тачности уноса података. Уколико Вам је потребно више мјеста попуните образац у
wоrd-у или приложите додатне табеле.

Засновао радни однос од:
Назив и адреса послодавца (Институције/предузећа) :
____________________________________________________
____________________________________________________
____
Назив радног мјеста:_________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Формат: Дан| Мјесеци | Година
До:
Формат: Дан| Мјесеци | Година
Укупно:
Формат: Дан| Мјесеци | Година

Засновао радни однос од:
Назив и адреса послодавца (Институције/предузећа) :
____________________________________________________
____________________________________________________
____
Назив радног мјеста:_________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Формат: Дан| Мјесеци | Година
До:
Формат: Дан| Мјесеци | Година
Укупно:
Формат: Дан| Мјесеци | Година
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ПОДАЦИ ЗА НАМЈЕШТЕНИKЕ

Радни стаж:
Број потврде/ Увјерењa: __________ датум: __________издато од:__________________________________

Положен испит за намјештенике:
Увјерењe број:______________ датум: _______________издато од _________________________________

Укупан радни стаж у статусу намјештеника:

Формат: Дан| Мјесеци | Година

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
Завршено школовање /
образовање на страном језику

KОРИШТЕЊЕ
СТРАНИХ ЈЕЗИKА

NE

Уколико је одговор ‘’ДА’’,
наведите на којем сте
страном језику похађали
наставу
ДА, препис оцјена ,

Страни језик као наставни
предмет на факултету
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ

DA

A1

број:____________ датум : ____/___/_____

A2

Б1

Б2

Ц1

Ц2

01
02.
03.
Молимо наведите ниво познавања језика према Заједничком европском референтном оквиру за језике, а у складу са Правилником
о документацији којом се доказује познавање или знање и активно знање страног језика у поступцима спровођења конкурса у
органима државне службе у Федерацији БиХ (Сл.новине ФБиХ, број: 51/16 и 59/16)

РАД НА РАЧУНАРУ:
Office пакет:
Word |
Excel |
Powerpoint | Остало:
Број:__________________датум________________ цертификат издат од__________________________________
Интернет i e-mail
Internet Explorer |
Outlook |
Outlook Express | Остало::
Број:__________________датум________________ цертификат издат од__________________________________
Остали алати и знанја

PDF Reader|

ZIP |

Скенирање | Остало:

Број:__________________датум________________ цертификат издат од__________________________________
Означите са , или подебљајте или заокружите рачунарске алате које знате користити.
.

3

ИЗЈАВА КАНДИДАТА

Под пуном, моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да:
• нисам под оптужницом Међународног трибунала за бившу Југославију у Хагу и да нисам
одбио повиновати се наредби да се појавим пред Трибуналом) члан ИX.1. Устава БиХ, члан
25.став 1.тачка ф) Закона о државној служби у ФБиХ (Закона);
• нисам отпуштен/а из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу
власти у Босни и Херцеговини у року од три године прије дана објављивања упражњеног
радног мјеста у «Службеним новинама ФБиХ» (члан 25.став 1.тачка е) Закона);
• против мене није изречена дисциплинска мјера суспензија права учествовања у јавним
конкурсима за унапређење у државној служби, а чије трајање није истекло до крајњег рока за
подношење пријаве на конкурс.
• не обављам дужност, дјелатност нити сам на положају који доводи до сукоба интереса са
дужностима државног службеника (члан 19. Закона);
• не заузимам некретнину у власништву избјеглице или прогнаника нити заузимам стан за који
је избјеглица или прогнаник поднио захтјев за поврат станарског права, нити заузимам стан
који би требао бити под управом опћинског органа управе задуженог за стамбена питања и који
би требао бити кориштен у сврху алтернативног смјештаја.(Члан 17. став 5.Закона);
• ћу у одређеној фази конкурсне процедуре, на захтјев Агенције за државну службу ФБиХ,
доставити све оригинале или овјерене копије докумената којима доказујем истинитост изјава и
тврдњи у овом обрасцу;
• су сви моји одговори на горе наведена питања, као и ова изјава, истинити, потпуни и тачни,
што потврђујем својим потписом.
• Сагласан/а сам да Агенција за државну службу Федерације Босне и Херцеговине, моје личне
податке као и достављену документацију, у овом јавном конкурсу, може обрађивати док за то
постоје објективни разлози.
Јединствени матични број:
Број л.к._______издата од________________
Својеручни потпис кандидата:

_______________ Датум: _____/_____/_____/

Овим потписом потврђујем да су сви моји наводи у пријави тачни укључујући и ову изјаву.
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