
 

Број предмета: 01-УО-45/20 
  
Брчко, 08.07.2020. године. 

 

На основу члана 14. Закона о јавним предузећима Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник 

Брчко дистрикта БиХ“ број: 15/06, 05/07, 19/07, 1/08, 24/08 и 17/16), члана 37. Статута Јавног 

предузећа “Путеви Брчко” д.о.о. Брчко дистрикт БиХ, Правилника о запошљавању ЈП “Путеви 

Брчко” д.о.о. Брчко дистрикта БиХ број предмета: 01-УО-138/17, од 05.12.2017.године те 

одредбама Пословника о раду Управног одбора Јавног предузећа “Путеви Брчко” д.о.о. Брчко 

дистрикт БиХ, Управни одбор ЈП “Путеви Брчко” д.о.о. Брчко дистрикт БиХ, на  наставку 56. 

ванредне сједнице одржане дана 08.07.2020. године, доноси слиједећу 

 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТЕВИ БРЧКО“ Д.О.О. БРЧКО ДИСТРИКТ БИХ  

 

 

Члан 1. 

 

Управни одбор расписује јавни конкурс, који је саставни дио ове одлуке ,за именовање 

директора Јавног предузећа „Путеви Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: Јавни 

конкурс), на период од 4 (четири) године. 
 

Члан 2. 

 

         Јавни конкурс ће се расписати  од 08.07.2020.године до 17.07.2020.године. 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и бити ће објављена на огласној табли 

Предузећа. 

 

 

 

 

 
Достављено: 

- Управни одбор, 

- Огласна табла, 

- Wеб страница предузећа, 

- Евиденција, 

- Архива. 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

                             

_________________________________ 

Алмир Кукуљевић, дипл.правник 
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Број предмета: 01-УО-46/20 

  

Брчко, 08.07.2020. године. 
  

Управни одбор Јавног предузећа „Путеви Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт Босне и 

Херцеговине на основу члана 20. Закона о јавним предузећима Брчко дистрикт Босне и 

Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број: 22-18-пречишћен тексти 

и 05/20), члана 19. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Путеви Брчко“ д.о.о. Брчко 

дистрикт БиХ, члана 43. Статута Јавног предузећа „Путеви Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт 

БиХ БиХ, Одлуке Скупштине Брчко дистрикта БиХ о одобравању приједлога Јавног 

конкурса за именовање  директора Јавног предузећа „Путеви Брчко“ д.о.о. Брчко 

дистрикт БиХ број: 01-02-933/20, од 18.06.2020. године и Одлуке о расписивању Јавног 

конкурса за именовање  директора Јавног предузећа „Путеви Брчко“ д.о.о. Брчко 

дистрикт БиХ,  број:01-УО-45/20, од 08.07.2020. године, расписује  

Ј А В Н И  К О Н К У Р С 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТЕВИ БРЧКО“ 

Д.О.О. БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ НА ПЕРИОД ОД 4 (ЧЕТИРИ) ГОДИНЕ 

 

Назив послодавца: Јавно предузеће „Путеви Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ, ул. Босне 

Сребрене бр. 29 (у даљем тексту: Предузеће) 

Назив радног мјеста:Директор Јавног предузећа „Путеви Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт 

БиХ 

Број извршилаца: 1 (један) 

Општи услови које мора да испуњава кандидат: 

a) да је држављанин БиХ; 

b) да је пунољетан; 

c) да је здравствено способан за вршење послова радног мјеста; 

d) да се против њега не води кривични поступак. 

Минимални услови које мора да испуњава кандидат: 

a) најмање висока стручна спрема-ВСС-(240 ЕЦТС бодова); 

b) најмање 5 година радног искуства  

Посебни услови: 

a) познавање рада на рачунару. 

 

 



Опис послова радног мјеста:  

Задаци: 

a) заступа и представља Предузеће у унутрашњем и спољнотрговинском 

промету; 

b) организује рад и пословање Предузећа и директно је надлежан за 

комплетну проблематику радних односа, те руководи запосленима у 

Предузећу; 

c) даје приједлог планова Предузећа које усваја Управни одбор; 

d) предлаже годишњи и дугорочни план развоја Предузећа, гдје је годишњи 

пословни план дио дугорочног плана развоја Предузећа; 

e) руководи припремом аката из надлежности Управног одбора; 

f) израђује и доноси интерне прописе Предузећа који нису у надлежности 

Управног одбора; 

g) редовно извјештава Управни одбор, Градоначелника и Скупштину Брчко 

дистрикта БиХ о свим важним питањима из пословања предузећа; 

h) спроводи одлуке Управног одбора; 

i) спроводи одредбе Статута; 

j) надгледа и учествује у реализацији планова пословања; 

k) израђује и доноси интерне прописе који су потребни за спровођење 

поступка јавних набавки и спровођење важећих закона и прописа о 

поступку јавних набавки; 

l) учествује у припреми приједлога о расподјели добити или покрићу 

губитка;  

m) предлаже развојне и пословне стратегије и политике; 

n) предлаже план, инвестиције, програм развоја предузећа и предузима мјере 

за њихово спровођење; 

o) одговара за законитост рада Предузећа; 

p) закључује уговоре у име Предузећа; 

q) запошљава и отпушта запослене у складу са поступцима утврђеним 

правилницима и важећим законима; 

r) имплементира Етички кодекс у Предузећу; 

s) доноси појединачне акте којима се одлучује о правима и обавезама 

запосленика Предузећа; 

t) директно руководи радом служби предузећа и кабинета директора; 

u) обавља друге послове из свог дјелокруга, у интересу Предузећа, и води 

послове из свог дјелокруга с пажњом доброг привредника, у складу са 

законом, Статутом, подзаконсим и интерним актима. 

v) Осигурава јавност рада предузећа 

 

Рок и мјесто подношења пријаве: 

Јавни конкурс је отворен од дана 08.07.2020.године и траје до 17.07.2020.године. 

Пријава на јавни конкурс се врши путем обрасца „Пријава на јавни конкурс за радно 

мјесто у ЈП „Путеви Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ“ који се може преузети у сједишту 

Предузећа Ул. Босне Сребрене  број 29, сваким радним даном од 7.30 до 15.30 сати или 

на wеб страници Предузећа www.путевибрцко.ба  

http://www.putevibrcko.ba/


 

 
 

 

Попуњене пријаве слати на адресу: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ БРЧКО“ Д.О.О. 

БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ, Ул. Босне Сребрене број 29. или доставити лично на исту 

адресу, најкасније до 17.07.2020.године до 15.30 сати. 

НАПОМЕНА: 

Кандидати су дужни унијети тачне и истините податке у пријаву и потписати је. 

Неблаговремене, неодговарајуће и нејасне (неразумљиве) пријаве неће бити узете у 

разматрање. 

Управни одбор извршит ће контролу достављених пријава, те ће позиват на писмено 

тестирање и на усмени интервју пријављене кандидате искључиво путем огласне табле 

и wеб странице предузећа. 

Као доказ о испуњавању посебних услова познавања рада на рачунару ће се вршити 

писмена провјера у току поступка запошљавања. 

 

Кандидат који буду оцијењен као најуспјешнији дужан је у року од 8 (осам) дана, од дана 

обавјештавања о резултатима конкурса, да достави документе којима доказују 

истинитост података унесених у пријави, а који се односе на испуњавање општих, 

минималних и посебних услова и то:  

 

a) увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци; 

b) копију личне карте; 

c) увјерење о здравственој способности не старије од 6 мјесеци; 

d) увјерење о невођењу кривичног поступка не старије од 3 мјесеца; 

e) оригиналну диплому или овјерену копију дипломе, издату од образовних 

институција у Босни и Херцеговини; 

f) нострификовану диплому издату од међународних образовних институција; 

g) диплому издату од међународних образовних институција која не подлијеже 

нострификацији према прописима БиХ; 

h) увјерење, потврду или други документ овјерен од стране послодавца, о дужини 

радног искуства, заједно са овјереном копијом радне књижице којом се доказује 

дужина радног стажа код послодавца који је издао увјерење, потврду или други 

документ о радном искуству, или потврда надлежног пензијског/мировинског 

осигурања или другог државног органа која може послужити као доказ о дужини 

радног искуства, или потврда о радном искуству стеченом кроз обављање 

волонтерског рада, или потврда Завода за запошљавање о обављању волонтерског 

рада кроз програм Завода, или увјерење, потврду или други документ надлежног 

органа о релевантном радном искуству стеченом по основу ангажовања; 

 

 

 

 

 

 

 



Све информације у вези са Јавним конкурсом могу се добити на број телефона: 

049/490-157 контакт особа Рецепционар-администратор Алма Анђеловић.  

ДОСТАВЉЕНО:                                                                      

1. Огласна табла Предузећа                              ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА                                                     

2. Wеб страница Предузећа,                                                      

3. Управни одбор,                                                    ____________________________ 

4. Евиденција,                                                              Алмир Кукуљевић, дипл.правник        

5. Архива,  

 

 


