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Општина Теслић је опредијељена за транспарентно запошљавање, уз 

осигурање високог нивоа интегритета поступака запошљавања, 

забрану дискриминације и заштиту личних података 

Овај документ представља опредјељење Општине Теслић да усвоји сет стандарда 

интегритета и транспарентности у области запошљавања у Општинску управу чиме се 

обавезује на њихову досљедну примјену и о њима обавјештава све кориснике општинских 

услуга и учеснике у поступцима Општинске управе. Граматички изрази за означавање 

мушког или женског рода у овом документу подразумијевају оба пола.  

Овај сет стандарда представља водич за поступање службеника Општинске управе у 

поступцима запошљавања како би се гарантовао интегритет и транспарентност 

провођења поступака, уз обавезно осигурање забране дискриминације и заштите личних 

података. Стандарди су идентифицирани на основу претходно анализираних ризика за 

интегритет и транспарентност у поступку запошљавања у Општинску управу.  

Сет стандарда је заснован на позитивним прописима, стратешким документима и добрим 

праксама.1   Његова интенција није да цитира законске одредбе већ да поступајућим 

службеницима обезбиједи својеврсну контролну листу за провјеру интегритета и 

транспарентности у поступцима у којима учествују. Овај сет стандарда се такођер ставља 

на увид и располагање становницима Општине Теслић, другим корисницима општинских 

услуга, као и свим учесницима у поступцима Општинске управе, ради формирања њихових 
очекивања у смислу интегритета и транспарентности Општинске управе у поступцима 

запошљавања. 

Стандарди интегритета и транспарентности у поступцима запошљавања Општине се 

односе на сваку фазу поступка запошљавања – од планирања запошљавања до доношења 

одлуке о одабиру успјешног кандидата. Стандарди су базирани на принципима 

интегритета, транспарентности, забрани дискриминације и заштити личних података, као 

и принципима спречавања сукоба интереса и других неправилности. Стандарди у поступку 

запошљавања се односе на све врсте запошљавања, укључујући запошљавање на одређено 

и на неодређено вријеме, ангажовање по уговору о дјелу, те ангажовања приправника и 

волонтера. 

За примјену ових стандарда задужена су сва одјељења Општинске управе која учествују у 

планирању запошљавања и провођењу поступака запошљавања. Начелник Општине или 

одјељење односно лице које он одреди врши надзор над примјеном стандарда и поступа по 

пријавама о уоченим неправилностима као и по службеној дужности. 

                                                           
1 Закон о локалној самоуправи Републике Српске, Закон о службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе Републике Српске, Закон о забрани дискриминације, Закон о заштити 
личних података, Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи Теслић, 
Стратегија развоја општине Теслић, Буџет Општине Теслић, између осталих аката. 
 



     

 

 

Стандарди интегритета и транспарентности у поступку 

запошљавања Општине Теслић 

ОВИ СТАНДАРДИ СЕ ОДНОСЕ НА ПЛАНИРАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА И ПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПАКА ЗАПОШЉАВАЊА СА ЦИЉЕМ ДА СЕ ОСИГУРА ПЛАНСКО ЗАПОШЉАВАЊЕ 

КОЈЕ ЈЕ УСМЈЕРЕНО КА ПОСТИЗАЊУ СТРАТЕШКИХ И ОПЕРАТИВНИХ ЦИЉЕВА ОПШТИНЕ 

ТЕСЛИЋ, БЕЗ АРБИТРАРНОСТИ И ДИСКРЕЦИЈЕ, КОЈЕ ЈЕ ЗАСНОВАНО НА ЗАКОНУ И 

ОПШТИНСКИМ ПРОПИСИМА, ТЕ КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО, ТРАНСПАРЕНТНО И СА 

ПРВЕНСТВЕНИМ ЦИЉЕМ ОСИГУРАЊА ОДАБИРА КАНДИДАТА НА ОСНОВУ СТРУЧНОСТИ 

КАНДИДАТА И БЕЗ ПРИМЈЕНЕ НЕОБЈЕКТИВНИХ КРИТЕРИЈА, УЗ ОБАВЕЗНУ ЗАБРАНУ 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ЗАШТИТУ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА. 

 

1. Стандарди за поступак планирања запошљавања 
Провођењем запошљавања на плански начин, уз обавезну израду и доношење Плана 

запошљавања, умањују се сљедећи ризици за интегритет и транспарентност запошљавања 

у Општинску управу: 

• Не постоји стварна потреба за запошљавањем; 

• Запошљавање није усклађено са Правилником о организацији и систематизацији 

радних мјеста; 

• Не примјењују се законске одредбе о пропорционалној заступљености; 

• Запошљавање се врши закључивањем уговора о дјелу. 

Општина Теслић препознаје ове ризике за интегритет и транспарентност запошљавања и 

адресира их успостављањем и примјеном стандарда који слиједе. 

 

1.1. Општина израђује и доноси План запошљавања на годишњој основи 
План запошљавања је годишњи плански документ на основу којег се, поред других 

релевантних аката, врши запошљавање у Општинској управи. План запошљавања доноси 

начелник, на основу консултација са руководиоцима одјељења, за период од годину дана 

који одговара једној буџетској години. План запошљавања се израђује на крају текуће 

године за наредну годину, а потребне измјене прије доношења се врше након усвајања 

годишњег буџета Општине.   

 

1.1. Израда и доношење Плана запошљавања је партиципативан и 

консултативан процес 
Нацрт плана запошљавања израђује надлежно одјељење, те организира консултације са 

руководиоцима других одјељења са сврхом идентифицирања потреба за запошљавање у 

појединачним одјељењима. Руководиоци дају образложене приједоге испред одјељења 

која представљају, водећи се примјењивим прописима и планским документима Општине. 



     

 

 

1.3. План запошљавања је усмјерен ка испуњавању стратешких и 

оперативних циљева Општине 

Одјељења врше процјену потреба за запошљавањем анализом планских докумената 
Општине, који садрже годишње циљеве и активности, и анализом годишњих извјештаја о 

раду. План запошљавања има за циљ да одговори на потребе постизања стратешких и 

оперативних резултата Општине као цјелине. Релевантни стратешки и оперативни 

циљеви Општине се обавезно наводе у Плану запошљавања и дају се релевантне 

референце. 

 

1.4. Планом запошљавања досљедно се примјењују закон и општински акти 

План запошљавања обавезно садржи преамбулу у којој се позива на закон и друге прописе 

о пријему у радни однос у органе јединица локалне самоуправе, као и посебне прописе 

којима се одређеним лицима даје предност у запошљавању. Надаље, План запошљавања се 

обавезно позива на важећи Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста 

Општинске управе.  План запошљавања обавезно садржи референцу на усвојени годишњи 

буџет Општине. 

Приликом израде приједлога за План запошљавања, одјељења Општинске управе се воде 

првенствено важећим Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста. Овај правилник је темељни оквир за планирање запошљавања с обзиром да 

прописује систематизацију радних мјеста. Стога План запошљавање не садржи нити једно 

предвиђено запошљавање за које није систематизацијом прописано конкретно радно 

мјесто. План запошљавања предвиђа запошљавања само за непопуњена радна мјеста која 

су предвиђена систематизацијом.  

Иако нацрт Плана запошљавања садржи исказане потребе  одјељења Општинске управе за 

запошљавањем у складу са важећим Правилником о организацији и систематизацији 

радних мјеста, коначни План запошљавања садржи само запошљавања која су предвиђена 

усвојеним годишњим општинским буџетом или ребалансом буџета. У потоњем случају, 

План запошљавања може трпити промјене примјеном свих горе наведених стандарда 

планирања, консултација и доношења овог акта.  

Међутим, План запошљавања, као аналитичко-плански документ, може дати препоруке за 

измјене Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста ради унапређења 

кадровских капацитета и усклађивања са циљевима Општине. План запошљавања служи и 

као основа за планирање буџета и образлагање релевантних ставки буџета који се 

предлажу за усвајање.  

 

 

 



     

 

1.5. План запошљавања конкретно и детаљно информише и усмјерава 

поступак запошљавања Општине 

План запошљавања обавезно садржи преглед тренутног стања кадрова у Општинској 

управи. Овај преглед даје информацију о попуњености предвиђене систематизације, 

националној и полној структури запослених, као и о недостајућим људским ресурсима. 

Ипак, знајући да запошљавање зависи од одобрених буџетских средстава, одјељења 

идентифицирају приоритете за попуњавање радних мјеста и у План запошљавања 

предлажу начин попуњавања радних мјеста – интерним премјештајем, вањским 

трансфером или путем јавног конкурса, са детаљним образложењем за сваки од 

планираних начина запошљавања, у складу са прописима.  

Такођер, Планом запошљавања се идентифицирају потребе за запошљавањем на 

неодређено или одређено вријеме, као и ангажман волонтера, приправника и ангажман на 

основу уговора о дјелу. План запошљавања има за циљ да смањи потребу за ангажманом на 

основу уговора о дјелу на најмању могућу мјеру, а ова врста ангажмана се примјењује само 

када је изражена непредвиђена потреба за специфичним услугама које запослени у 

Општинској управи немају капацитета да самостално пруже. 

1.6. План запошљавања је плански и јавни документ, који се објављује се на 

wеб страници Општине 

План запошљавања чини саставни дио плана рада Општинске управе односно начелника. 

Ради осигурања транспарентности, План запошљавања се објављује на wеб страници 

Општине одмах по његовом доношењу и свака промјена се ажурира одмах по настајању. 
План запошљавања се објављује на посебно одређеном и јасно означеном мјесту на wеб 

страници Општине, који је тематски повезан са запошљавањем у Општинску управу (уз 

релевантне законе, Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста, те јавне 

огласе за пријем у радни однос) ради адекватне видљивости и лакоће проналажења 

свеобухватних информација о поступку запошљавања.   

2. Стандарди за провођење поступка запошљавања  

Општина препознаје сљедеће могуће ризике за интегритет и транспарентност поступка 

запошљавања: 

• Запошљавање се не проводи путем јавног огласа; 

• Јавни оглас није адекватно сачињен на јасан, недвосмислен и недискриминаторан начин 

• Интерни и екстерни премјештаји се недовољно образлажу; 

• Стручност и непристрасност комисије за провођење јавног огласа/конкурсне комисије 

нису загарантоване; 

• Испитна питања нису адекватно састављена да би омогућила објективно оцјењивање 

кандидата за конкретно радно мјесто; 

• Тајност испитних питања није у потпуности осигурана; 
• Питањима у склопу усменог дијела испита се нарушава приватност кандидата и/или 

врши дискриминација; 

• Резултати испита нису јавно објављени; 

• Одлука о избору кандидата није базирана на оствареним резултатима; 

• Не примјењују се законске одредбе о пропорционалној заступљености; 



     

 

• Давање предности у запошљавању није наведено у процедурама запошљавања и јавно 

објављено. 

Да би адресирала ове ризике, Општина се обавезује на примјену стандарда који слиједе. 

 

2.1. Општина проводи запошљавање на транспарентан и одговоран начин 

Општина проводи свако запошљавање на основу закона, Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста и Плана запошљавања. Ангажман на основу уговора о дјелу 

се примјењује само када је изражена непредвиђена потреба за специфичним услугама које 

запослени у Општинској управи немају капацитета да самостално пруже јер се обављање 

послова основне дјелатности и послова допунске дјелатности у органима јединице 

локалне самоуправе може повјерити једино државним службеницима и намјештеницима, 

који овај статус стичу на законом предвиђен начин.  

Када се проводи процедура интерног премјештаја унутар Општинске управе, ово се чини 

на основу анализе кадрова и потреба која чини саставни дио Плана запошљавања, уз 

обавезно образложење о оправданости провођења овог поступка, за разлику од других 

начина запошљавања, те утицаја интерног премјештаја на попуњеност систематизације 

радних мјеста. Интерни премјештај се не примјењује као мјера за кажњавање или 

награђивање запослених. Интерни премјештај се проводи путем интерног конкурса, а 

комисију за провођење конкурса именује начелник. Комисија поступа у складу са истим 

стандардима који се односе на конкурсну комисију. 

Споразумно преузимање извршиоца између јединица локалне самоуправе се проводи на 

основу писаног споразума када постоји упражњено радно мјесто које је исте или сличне 

позиције (слично радно мјесто је радно мјесто исте стручне спреме у оквиру органа 

јединице локалне самоуправе за које извршилац испуњава опште и посебне услове 

прописане правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста) без 

провођења јавног конкурса, ако се о томе споразумију послодавци и уз претходну 

сагласност извршиоца.  

2.2. Запошљавање у Општинску управу се у правилу врши путем јавног огласа 

У правилу, пријем у радни однос се врши путем јавног огласа. Јавни оглас садржи све 

обавезне елементе прописане законом и не мијења се нити у једној фази од његовог 

објављивања. Општи и посебни услови за кандидате су јасно дефинисани, у складу са 

прописима, и наведени у јавном огласу. Јавни оглас даје јасну инструкцију о томе на који 

начин и у којем року се врши достава пријава на јавни оглас те недвосмислено упућује на 

списак документације коју је потребно приложити уз пријаву. Наведена тражена 

документација је у цјелини у складу са прописаним општим и посебним условима за пријем 

у радни однос. Тражена документација је адекватна (односно довољна и непретјерана) у 

смислу доказивања испуњавања услова за пријем у радни однос. 

2.3. Конкурсна комисија проводи поступак професионално, непристрасно и 

транспарентно 

Начелник именује конкурсну комисију која је састављена од чланова чији стручни профил 

одговара оглашеном радном мјесту и који имају најмање исти степен стручне спреме која 

се захтијева као потребни услов за радно мјесто за које је расписан јавни оглас.  



     

 

 

Чланови комисије су лица која имају стручни и морални кредибилитет да буду чланови 

комисије. Информације о саставу комисије се објављују на wеб страници Општине одмах по 

објављивању конкурса. Комисија обавезно доноси пословник о раду којим се утврђује 

начин одлучивања и начин оцјењивања у поступку пријема у радну однос и који се 

објављује на wеб страници Општине. 

Рад комисије може бити предметом вањског надзора од стране представника невладиних 

организација, академских установа, медија, евентуално и из средине у којој се не проводи 

поступак запошљавања, ради осигурања интегритета и додатне транспарентности. Одлуку 

о провођењу вањског надзора може донијети начелник за све, а не појединачне поступке 

запошљавања. 

Непристрасност чланова комисије се осигурава утврђивањем и праћењем примјене 

стандарда за препознавање и управљање сукобом интереса. Чланови комисије потписују 

изјаву да немају сукоб између приватног и јавног интереса у провођењу конкретног јавног 

огласа (изјава о непостојању сукоба интереса). Више о управљању сукобом интереса у 

поступку запошљавања, као и у другим поступцима које проводи Општинска управа, 

погледајте у посебном поглављу стандарда интегритета и транспарентности „Спречавање 

и управљање сукоб интереса“. 

2.4. Оцјењивање кандидата је усмјерено првенствено на провјеру његове 

стручности   

Свака благовремена пристигла пријава за пријем у радни однос је предмет разматрања 

конкурсне комисије у складу са законом, подзаконским актима и пословником о раду 
комисије. Неблаговремено достављене пријаве се ажурно одбацују и ниједна пријава која 

је стигла након истека рока за достављање пријаве назначеног у јавном огласу се не 

разматра. Провјере се врше да неблаговремено достављене пријаве нису придружене 

осталим пријавама које се разматрају. 

Оцјењивање кандидата се врши на основу писменог и усменог испита. Сви чланови 

комисије су присутни и равноправно учествују у састављању испитних питања за писмени 

и усмени дио испита. Чланови комисије не користе мобилни телефон нити компјутер 

приликом састављања испитних питања. Са сигурношћу се може утврдити да питања нису 

унапријед састављена, прије састанка комисије. Питања се чувају на сигурном мјесту са 

лимитираним приступом њима и евиденцијама о оствареном приступу. Нико од кандидата 

не смије доћи у посјед питања прије одржавања испита.  

Испитна питања су у складу са описом послова радног мјеста за које се расписује јавни оглас 

и сложености послова који се обављају на радном мјесту за које се расписује јавни оглас. 

Испитна питања су јасна и недвосмислена те омогућавају објективно оцјењивање и 
бодовање. Начин бодовања и оцјењивања је прописан пословником о раду конкурсне 

комисије. Питања су конципирана тако да се на њих може одговорити током времена које 

је предвиђено са писмени дио испита. Подузете су разумне мјере за омогућавање приступа 

писменом и усменом дијелу испита лицима са инвалидитетом. 

Током усменог дијела испита, не постављају се питања која су у супротности за заштитом 

личних података и приватности односно питања приватне природе и питања којима се 



     

 

врши дискриминација по било којем основу те питања која нису у директној вези са 

провјером способности кандидата да обавља послове радног мјеста.  

Оцјењивање писменог и усменог дијела испита врше сви чланови комисије појединачно, 

самостално и истовремено. Оцјењивање писменог и усменог дијела испита се врши према 

унапријед утврђеним критеријима и бодовној скали. Резултати испита се јавно објављују 

на wеб страници Општине, и први су, иако не искључиви, критериј за доношење одлуке о 

успјешном кандидату, зависно од примјене посебних прописа којима се даје предност у 
запошљавању одређеним категоријама лица. 

2.5. Забрањена је директна и индиректна дискриминација у поступку 

запошљавања 

Забрањени основи дискриминације су: спол, сполно опредјељење, брачно стање, 

породичне обавезе, старост, инвалидност, трудноћа, језик, вјера, политичко и друго 

мишљење, национална припадност, социјално поријекло, имовно стање, рођење, раса, боја 

коже, чланство или нечланство у политичким странкама и синдикатима, здравствени 

статус, или неко друго лично својство. Комисија пословником о раду потврђује примјену 

ових принципа. 

2.6. Изузеци од забране дискриминације се примјењују искључиво у складу 

са законом 

Уколико се примјењују посебни прописи којима се даје предност у запошљавању, односно 

који дефинишу на који начин се врши бодовање цијенећи разлоге који оправдавају давање 

предности у поступку запошљавања, ова чињеница је садржана у јавном огласу, 

пословнику о раду конкурсне комисије, као и прописима којима се регулише бодовање и 

оцјењивање.   

2.7. У поступку запошљавања гарантује се заштита личних података 

Конкурсна комисија нарочито води рачуна о заштити личних података у поступцима 

јавног оглашавања и провођења усменог дијела испита. Јавним огласом се не траже подаци 

који се по закону не могу тражити од кандидата  (нпр. увјерење о некажњавању, љекарско 

увјерење, овјерена копија идентификацијског документа, изводи из матичне књиге 

рођених и/или вјенчаних) и недостатак ових података не утиче негативно даљњи ток 

процедуре за поједине кандидате. Такођер, кандидатима се  током испита не постављају 

питања која се не смију поставити или су дискриминаторна, нпр. питања о планирању 

брака и породице, прекршајима, кривичним поступцима и сл.  

2.8. Одлука о пријему у радни однос је базирана на стручности кандидата и 

пропорционалној заступљености 

Одлуку о пријему у радни однос доноси начелник. Уколико начелник има на располагању 

листу успјешних кандидата која је састављена након провођења писменог и усменог дијела 

испита, начелник доноси одлуку о избору прворангираног кандидата узимајући у обзир 

прописе о пропорционалној заступљености и прописе којима се посебним категоријама 

даје предност у запошљавању. Обавезно је образложење одлуке, на основу примјењивих 

прописа, у случају одабира ниже рангираног кандидата. Одлука о пријему у радни однос се 

објављује на wеб страници и огласној плочи Општине.  



     

 

 

3. Пријављивање неправилности  

Сви учесници у поступку запошљавања могу поднијети образложену пријаву о уоченим 

неправилностима начелнику, који доноси одлуку поступању по пријави и обавјештавању 

надлежних органа. Поступа се и по анонимним образложеним пријавама. 

Достављањем обавијести о изабраном кандидату учесник у поступку који није изабран има 
могућност увида у документацију процеса и подношења пригoвора. Начелник доноси 

рјешење по приговору. 

 


