
 

 

Број: 02-141-2/17 

Дана: 24.05.2017. године 

 

На основу члана 43. алинеја 13. Статута Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, 

број: 04/1-012-2-1862/10 од 17.09.2010. године, број: 04/1-012-2-277/11 од 24.02.2011. године, 

број: 04/1-012-2-837/13 од 18.04.2013. године и број: 04/1-012-2-1146/13 од 07.06.2013. године, 

те члана 12. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 

Гарантном фонду Републике Српске а.д. Бања Лука, број: 01-20/17 од 11.05.2017. године, 

директор Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, расписује 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

за попуну упражњених радних мјеста у Гарантном фонду Републике Српске  

а.д. Бања Лука 

 

 

I – Расписује се Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у Гарантном фонду 

Републике Српске а.д. Бања Лука: 

1. Сарадник за пласмане ........................................................................................... 1 извршилац 

2. Сарадник за мониторинг ....................................................................................... 1 извршилац 

Радни однос се заснива на неодређено вријеме, уз пробни рад од три (3) мјесеца.  

 

II – Опис послова 

Под тачком I подтачка 1 и 2: 

- обављају послове и радне задатке утврђене Правилником о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука. 

 

III - Oпшти услови 

Општи услови за све кандидате су:  

1. да су држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, 

2. да су старији од 18 година, 

3. да имају општу здравствену способност, 

4. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању од најмање 

шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање послова у 

Гарантном фонду Републике Српске а.д. Бања Лука, 

5. да се против њих не води кривични поступак, 

6. да нису отпуштени из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем 

нивоу власти у БиХ (на нивоу државе или ентитета) у периоду од три године од дана 

објављивања упражњене позиције, 

7. Да не служи казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију и да 

нису под оптужбом тог суда и дасе нису повиновала налогу да се појаве пред Судом ( 

члан 9.тачка 1.Устава БиХ ). 

 

IV -  Посебни услови: 

Под тачком  I подтачка 1.: 

- висока стручна спрема – дипломирани економиста 180/240 ECTS или дипломирани 

економиста VII степен стручне спреме, најмање 1 (једна) година радног искуства у 

траженом степену образовања,  познавање рада на рачунару. 

Под тачком I подтачка 2.: 

- висока стручна спрема – дипломирани економиста 180/240 ECTS или дипломирани 

економиста VII степен стручне спреме, најмање 1 (једна) година радног искуства у 

траженом степену образовања,  познавање рада на рачунару. 

 

V – Потребна документа  

Уз пријаву за Конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњености општих и 

посебних услова, и то: 

- краћу биографију, 






