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Улица Николе Пашића бр. 26
78000 Бања Лука
Тел-Факс. 051/263-230
Е-пошта: infoostavrs@gmail.com
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Број: 190/22
Датум: 17.11.2022. године
Организација старјешина војске Републике Српске расписује јавни
ОГЛАС
за пријем у радни однос на неодређено вријеме
1. Стручни сарадник за управљачке и административно-техничке послове – 1
извршилац.
УСЛОВИ
Поред општих услова предвиђених чланом 26. Закона о раду („Службени гласник Републике
Српске“, бр.1/16, 60/18 и 119/21), кандидат треба да испуњава и посебне услове:
-

VII степен стручне спреме или први циклус студија 240 ECTS;
Најмање (1) годину радног искуства након завршеног степена стручне спреме;
Познавање рада на рачунару (завршен напредни курс);
Положен возачки испит Б категорије;
Положен стручни испит за рад у републичким органима управе;
Спремност за рад на терену.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву, кандидати треба да приложе сљедећа документа – оригинале или овјерене
фотокопије:
- Биографија (CV),
- Диплома о завршеној високој школској спреми или први циклус студија;
- Увјерење и/или потврда о радном искуству;
- Извод из матичне књиге рођених;
- Увјерење о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;
- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе;
- Увјерење о познавању рада на рачунару;
- Увјерење о општој здравственој способности;
- Увјерење да се не води кривични поступак.
Прије доношења одлуке о избору са сваким кандидатом који испуњава услове јавног огласа,
комисија ће обавити усмени интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.
ЈИБ: 4404229270000
Жиро рачун: 555-1000-0356-322-39 - Нова Банка

Рок за подношење пријаве:
- Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа .
- Кандидати који не испуњавају опште и посебне услове прописане јавним огласом не
позивају се на интервју.
- Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве неће бити
разматране.
Поред објаве у једном од средстава јавног информисања, оглас ће бити објављен и на интернет
страници Организације.
Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова огласа се достављају искључиво путем
поште на адресу:
Организација старјешина војске Републике Српске
Улица Николе Пашића бр. 26.
78 000 БАЊА ЛУКА
- са назнаком пријава на оглас -

