
 
Broj:  2744 /22 
Žepče, 18.08.2022.godine 
 
Na temelju članka 20a. st. 1. i 2. Zakona o radu F BiH ( "Službene novine F BiH", br.26/6, 89/18 i 44/22),   
članka 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu  
("Službene novine ZE-DO kantona" broj: 8/19 i 6/20),  i članka 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i 
postupku prijema u radni odnos u JP "Komunalno" d.o.o. Žepče broj:1645/19 od 29.07.2019.godine,  
direktor JP "Komunalno" d.o.o. Žepče  donosi : 
 

O D L U KU  
 poništenju dijela Javnog natječaja za prijem u radni odnos 

 
Poništava se dio  Javnog natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme broj: 2527/22 od 
01.08.2022.godine, objavljen u dnevnim novinama "Dnevni list" , na web stranici poduzeća, na web 
stranici osnivača općina Žepče i na web stranici Službe za zapošljavanje ZE-DO kantona. 
-za radno mjesto "Radnik na čišćenju ulica i iskopima-1 izvršitelj" 
U ostalom dijelu Javni natječaj za prijem u radni odnos broj:2527/22 od 01.08.2022.godine ostaje 
nepromijenjen. 
 

II 
Poništenje dijela javnog natječaja se vrši iz razloga što je od raspisivanja natječaja  za navedeno radno 
mjesto do njegove realizacije došlo do promjena koje su utjecale na odvijanje poslovnih procesa  u 
navedenom segmentu poslovanja, zbog čega je utvrđeno da više nema potrebe za prijemom radnika  
na navedeno radno mjesto. 
 

III 
Poništenje dijela javnog natječaja bit će objavljeno u dnevnom listu "Dnevne novine" , na web stranici 
poduzeća, na web stranici osnivača  i na web stranici Službe za zapošljavanje ZE-DO kantona. 
 

IV 
Kandidati koji su se prijavili na Javni natječaj  iz Članka 1. ove Odluke mogu preuzeti svoju 
dokumentaciju svaki radni dan od 07-15:30 sati u prostorijama poduzeća. 
 

V 
Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja, dostavit će se kandidatima koji su poslali prijave 
radno mjesto iz članka 1. ove odluke. 

D i r e k t o r 

                                                                                                                                                                   

              _______________________ 

                                                              /Mirko Šumić, dipl.ing.str./ 

 



DOSTAVLJENO: 
1. Dnevne novine ''Dnevni list'' 
2. Web stranica osnivača-Općina Žepče 
3. Web stranica JP"Komunalno" d.o.o. Žepče 
4. Web stranica JU "Služba za zapošljavanje ZE-DO kantona" 
5. Svim kandidatima koji su poslali prijavu na ntaječaj za radno mjesto "Radnik na čišćenju ulica i  
     iskopima" 
6. Arhiva 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


