РЕПУБЛИКА СРПСКА

ВЛАДА
Mинистарство рада и борачко инвалидске заштите

5

Трг Републике Српске 1, Бања Лука, тел: 051/338-602, факс: 051/338-845, E-mail: mpb@mpb.vladars.net

На основу члана 31. и 111. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике
Српске“ број: 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. став (2) Уредбе о јединственим правилима и
процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Службени гласник Републиуке Српске“
број: 38/12) Министарство рада и борачко-инвалидске заштите р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуну упражњених радних мјеста намјештеника
на неодређено вријеме
1. Службеник за послове обиљежавања значајних историјских догађаја и заштиту споменика и
спомен-обиљежја у Одсјеку за аналитичко-информатичке послове, у Одјељењу за аналитичкоинформатичке и стамбене послове, у Ресору борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава
рата (намјештеник III категорије са високом стручном спремом) ------------------------------------- 1 извршилац.
2. Службеник за јавне набавке у Одјељењу за правне послове и управљање људским
ресурсима, у Секретаријату министарства (намјештеник III категорије са висoком стручном спремом) --------------------------------------------------------------1 извршилац.
3. Службеник за рад љекарских комисија у Одјељењу за управно-надзорне послове Бања Лука,
у Ресору борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата (намјештеник I категорије са
средњом стручном спремом) ----------------1 извршилац.

I

ПРОПИСАНИ УСЛОВИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ:
О п ш т и у с л о в и:

1.
2.
3.
4.

Да је држављанин БиХ или Републике Српске,
Да је старији од 18 година,
Да има општу здравствену способност,
Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 мјесеци
или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу
управе, и
5. Да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у
БиХ три године прије објављивања конкурса.

П о с е б н и у с л о в и:
За радно мјесто означено под бројем 1.
1. VII – степен стручне спреме: филозофски факултет – смјер историја, факултет народне одбране,
војна академија или факултет за безбједност и заштиту и
2. Најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања.
За радно мјесто означено под бројем 2.
1. VII – степен стручне спреме: економски факултет или други факултет економског смјера, правни
факултет или други факултет правног смјера,
2. Познавање рада на рачунару и
3. Најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања.
За радно мјесто означено под бројем 3.
1. IV – степен стручне спреме: гимназија, управна или економска школа,
2. Познавање рада на рачунару и
3. Најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

II
Опис послова свих наведених радних мјеста налази се на интернет страници Министарства
рада и борачко-инвалидске заштите.
III
Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању, које
подразумијева разговор-интервју са члановима Конкурсне комисије. О времену и мјесту јавног тестирања
сви кандидати ће бити благовремено обавијештени, а резултати јавне конкуренције ће бити објављени на
огласној табли Министарства и на интернет страници www.vladars.net, Министарство рада и борачкоинвалидске заштите.
IV
Пријава на конкурс доставља се обавезно на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан
на интернет страници www.vladars.net, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите.
На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс, кандидати су обавезни навести тачне податке о
радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним
способностима (знање страних језика, служење рачунаром) као и евентуалне посебне изјаве, а тачност ових
података кандидат потврђује својим потписом.
Напомињемо да државном службенику/намјештенику у складу са чланом 86. и чланом 113. Закона
о државним службеницима, престаје радни однос, поред осталог и у случају ако је приликом заснивања
радног односа прећутао или дао нетачне податке који су били од значаја за заснивање радног односа.
V
1.
2.
3.
4.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити сљедеће документе:
Копију личне карте,
Копију дипломе о завршеном факултету/средњој школи (тражени степен стручне спреме),
Копију увјерење или потврда о радном искуству у траженом степену образовања,
Копију одговарајућег доказа о познавању рада на рачунару.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни
дио пријаве на јавни конкурс.

VI
Пријаве са траженим документима о испуњавању услова конкурса могу се достављати
лично на протокол министарства или путем поште на адресу: Влада Републике Српске, Министарство рада и
борачко-инвалидске заштите, Трг Републике Српске број 1, Бања Лука, са назнаком „за конкурс-запослење“.
Непотпуне, неблаговремене или неразумљиве пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају
опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије одбацују се закључком.
VII
Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа,
обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања Листе успјешних кандидата на огласној табли
министарства и на интернет страници www.vladars.net, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите,
достави оригинале или овјерене копије сљедећих докумената:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дипломе о завршеном факултету/средњој школи VII односно IV степена стручне спреме,
Увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања,
Оговарајућег доказа о познавању рада на рачунару, односно познавање енглеског језика,
Извода из матичне књиге рођених (родни лист),
Увјерења о држављанству Републике Српске или БиХ,
Увјерења о општој здравственој способности и
Увјерења да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шeст мјесеци
или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе.

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене копије тражених докумената у
прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и
посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са Листе успјешних кандидата да
достави наведене документе.
Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу „Глас Српске“ и на интернет страници
министарства www.vladars.net, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, а остаје отворен 15
(петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“.
Број: 16-05/1.1—120-29/20
Датум, 26.06.2020. године

