
На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 41/03) и Одлуке о 

условима и расписивању Конкурса за попуну упражњеног мјеста директора        

Градске развојне агенције Бања Лука, број: 07-013-103/21, од 16. и 17.2.2021. године, 

Скупштина града Бањa Лукa расписује 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

за попуну упражњеног мјеста директора  

Градске развојне агенције Бања Лука 

 

 

I - Опис послова 

 

Директор Агенције извршава и одговоран је за послове који се односе на: 

- организацију и руковођење процесом рада и вођење пословања Агенције, 

- представљање и заступање Агенције,  

- предлагање основа пословне политике, програма рада и планова развоја, 

- извршавање планова, програма рада и извјештаја о пословању,  

- законитост рада и извршавање послова и задатака из програма и дјелокруга 

рада Агенције,  

- извршавање одлука Управног одбора,  

- предлагање аката које доноси Управни одбор,  

- доношење одлука о заснивању и престанку радног односа радника,  

- одлучивање о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених 

у складу са законима и општим актима, 

- именовању и разрјешењу лица са посебним овлашћењима и одговорностима, 

- обезбјеђење ефикасног и економичног коришћења људских, финансијских и 

материјалних ресурса Агенције,  

- предлагање плана набавке основних средстава у складу са законом и 

доношење одлука о истом,  

- обавља и друге послове утврђене прописима, оснивачким актом и Статутом.

  

II - Мандат 

 

Директор се именује на период од четири (4) године. 

 

III - Општи услови: 

 

1. да су држављани Републике Српске или Босне и Херцеговине,  

2. да су старији од 18 година,  

3. да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу власти у Босни и 

Херцеговини (било на нивоу државе или ентитета), као резултат дисциплинске мјере на 

било којем нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године прије дана 

објављивања упражњеног мјеста, 

4. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 

шест мјесеци или за кажњива дјела која их чине неподобним за обављање послова на 

упражњеном мјесту, односно да се против њих не води кривични поступак,  

5.  да  не  служе  казну  изречену  од  стране  Међународног  суда  за  бившу  

Југославију и да нису под оптужницом тог суда, а да се нису повиновали налогу да се 

појаве пред Судом (члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине). 



 

IV - Посебни услови 

 

 За директора Градске развојне агенције Бања Лука може бити именовано лице 

које поред општих услова прописаних законом, испуњава и сљедеће услове: 

 1. ВСС друштвеног или техничког смјера - VII степен или први циклус високог 

образовања са 240 ECTS, с најмање пет година радног искуства на руководећим 

пословима и активним знањем једног страног језика, 

 2. да има стручно и професионално знање и искуство у раду на пројектима 

економског развоја, 

 3. да посједује изразите организаторске способности и способности управљања 

људским ресурсима, те способност и познавање лобирања и изградње партнерских 

односа. 

 

V - Сукоб интереса 

 

Кандидати  не  могу  обављати  дужност,  активност  или  бити  на  положају 

који  доводи  до  сукоба  интереса, у складу са Законом о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 

41/03). 

Кандидати не могу бити лица која су на функцији у политичкој странци. 

 

 VI - Потребна документа 

 

Уз пријаву на Конкурс, кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању 

општих и посебних услова: 

- биографију о кретању у служби (потребно навести знање, искуство и 

способности о испуњавању услова из тачке IV подт. 2. и 3. овог конкурса), 

- увјерење о држављанству, не старије од шест мјесеци (оригинал или овјерену 

копију), 

- извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерену копију), 

- овјерену копију дипломе,  

- доказ о траженом радном искуству на руководећим пословима 

(потврда/увјерење),  

- потврду о активном знању једног страног језика, 

- потписану и од надлежног органа овјерену изјаву о испуњавању услова из 

тачке III подт. 3, 4. и 5. овог конкурса,  

- потписану и од надлежног органа овјерену изјаву о испуњавању услова из 

тачке V овог конкурса.  

 

Са  свим  кандидатима  који  уђу  у  ужи  избор  Комисија  за  избор  обавиће 

интервјуе, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.  

Пријаве подносилаца са којима Комисија за избор не ступи у контакт у 

одређеном року, а након рока за подношење пријава неће бити узете у разматрање у 

даљем процесу именовања. 

Имајући у виду овлашћења омбудсмена која проистичу из члана 16. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске”, број 41/03), а која се односе на приговоре на коначна 

именовања,  постоји  потреба  сталног  увида  у  поднесена  документа,  те  се  из  тог  

разлога документа приложена уз пријаву на Конкурс неће враћати кандидатима.  

 



VII - Рок за подношење пријава 

 

Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објављивања Конкурса. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 

Пријаве са потребном документацијом достављају се поштом, на адресу:  

Градска управа Града Бањалуке - Стручна служба Скупштине Града, Трг српских 

владара број 1, са назнаком: Комисији за избор по Јавном конкурсу за попуну 

упражњеног мјеста директора Градске развојне агенције Бања Лука, или лично у 

шалтер - сали канцеларија број 16, Градске управе Града Бањалуке. 

 

VIII - Објављивање Конкурса 

 

Јавни конкурс биће објављен у „Службеном гласнику Републике Српске”, 

дневном листу „Глас Српске” и на веб - страници Града Бањалуке www.banjaluka.rs.bа. 

Ако Конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана 

посљедњег објављивања. 

 

 

Број: 07-013-120/21. ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 24.2.2021. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  

Младен Илић, дипл. правник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


