
        
               Bosna i Hercegovina 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

         HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA 
      Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa 

                      LIVNO 
 

Broj: 06-01-34-1637/17. 
Livno, 3. srpnja 2017. godine  
 

Na temelju članaka 88. i 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima 

državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, 

broj: 1/14. i 5/16) i članka 21.c. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, broj: 06-01-02-

1455/14. od 11. rujna 2014. godine i 25. ožujka 2015. godine, Ministarstvo znanosti, 

prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije objavljuje  
 

 
JAVNI OGLAS 

za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika 
u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa  

 
 

VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNO TEHNIČKE POSLOVE 
 
Opis poslova: 

      

 pripremanje i otpremanje prispjele pošte putem pisarnice, 

 vođenje evidencije prisutnosti na poslu, 

 rukovanje pečatom, 

 organiziranje prijema stranaka kod ministra, 

 vođenje evidencije telefonskih poziva i neposrednih posjeta za ministra i druge 

rukovodeće službenike ukoliko su odsutni,  

 poslove uredskog i arhivskog poslovanja, 

 nabavka uredskog materijala  

 drugi poslovi po nalogu šefa Kabineta ministra  

 za svoj rad odgovoran je šefu Kabineta ministra. 
  

Opći uvjeti koje kandidat mora ispunjavati: 
 

- da je državljanin Bosne i Hercegovine, 

- da je punoljetan, 

- da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, 

- da ima vrstu i stupanj školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta 

prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu tijela državne službe, 

- da u posljednje dvije godine do dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela 

državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji 
odnosno u Bosni i Hercegovini, 

- da nije obuhvaćen odredbom članka IX. 1 Ustava Bosne i Hercegovine; 



- da mu nije pravomoćnom sudskom presudom izrečena zaštitna mjera, odnosno 
sigurnosna mjera zabrane obavljanja poslova namještenika, odnosno radnog mjesta 

za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje 
prijave na javni oglas; 

- da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije osuđen za kaznena djela za 

koja je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili 

međunarodnom pravu za kaznena djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, 
javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u 
javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu. 

 
 
Posebni uvjeti koje kandidat mora ispunjavati: 

      

 SSS, III. ili IV. stupanj stručne spreme  

 završena srednja škola upravnog, ekonomskog smjera ili gimnazija 

 najmanje deset (10) mjeseci radnog iskustva u struci 

 položen stručni upravni ispit 
 
BROJ IZVRŠITELJA: jedan (1) 

 

     Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti original ili ovjerene preslike 

sljedećih dokumenata: 
                    

- uvjerenje o državljanstvu ili kopija CIPS-ove osobne iskaznice (ne starije od šest 
mjeseci), 

- uvjerenje iz matične knjige rođenih, 

- dokaz o stručnoj spremi, 

- ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa 

nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini 
vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno u Bosni i Hercegovini, 

- ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX. 1. Ustava Bosne i 
Hercegovine; 

- ovjerena izjava kandidata da mu nije pravomoćnom sudskom presudom izrečena 
zaštitna mjera, odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poslova namještenika, 

odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg 
roka za podnošenje prijave na javni oglas; 

- ovjerena izjava da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, niti je osuđen za 
kaznena djela za koja je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema 

domaćem ili međunarodnom pravu za kaznena djela protiv života i tijela, čovječnosti, 
morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog 
pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom 
zakonu. 

- uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu; 

- uvjerenje o radnom stažu ili preslika radne knjižice. 
 
 
 
 
 
 



Napomena: izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj 

sposobnosti kada rješenje o izboru postane konačno. 

Osoba se prima na radno mjesto viši referent za administrativno tehničke poslove na 

neodređeno vrijeme. 
Rok za podnošenje prijava na javni oglas je 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja u 
dnevnom tisku. 

Prijave s potrebnim dokumentima dostaviti osobno ili poštom preporučeno na adresu: 

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, Stjepana II. 

Kotromanića,  80101 Livno  

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 
 
 

M I N I S T A R 

           Petar Galić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


