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На основу члана 7. тачка г) Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Српске“, број 75/04, 78/11), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), те члана
34. тачка 4. и члана 75. Статута Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, Одлуке
Скупштине акционара Гарантног фонда Републике Српске о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање чланова Одбора за ревизију Гарантног фонда Републике Српске, број: 04/1012-2-1499/17 од 15. јуна 2017. године, те Одлуке Скупштине акционара о утврђивања услова,
стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Одбора за ревизију Гарантног фонда
Републике Српске, број: 04/1-012-2-1500/17 од 15. јуна 2017. године (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 62/17), р а с п и с у ј е с е
ЈАВНИ КОНКУРС
за избор и именовање чланова Одбора за ревизију
Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука
I - Основ
У Одбор за ревизију Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука врши се избор и
именовање 3 (три) члана, у складу са Законом о јавним предузећима и Законом о
министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске.
II - Надлежност
Надлежност, послови, обавезе и одговорности чланова Одбора за ревизију утврђене су
Законом о јавним предузећима и Статутом привредног друштва.
III - Мандат
Мандат члана Одбора за ревизију Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука
траје 4 (четири) године, уз могућност поновног избора.
IV - Критеријуми
А) Општи услови:
да су држављани Републике Српске или Босне и Херцеговине,
да су старији од 18 година,
да имају општу здравствену способност,
да нису отпуштани из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било којем
нивоу власти у Републици Српској и БиХ, у периоду од 3 (три) године прије дана
објављивања Јавног конкурса
да се не налазе на издржавању казне изречене пресудом Међународног трибунала за
бившу Југославију и да нису под оптужницом тог трибунала, а нису се повиновали
наредби да се појаве пред Трибуналом (чл. IX. став 1. Устава БиХ),
да нису осуђивани и да се против њих не води кривични поступак за кривична дјела
која су неспојива са обављањем дужности у Одбору за ревизију Гарантног фонда
Републике Српске а.д. Бања Лука,
да немају приватни (финансијски) интерес у Гарантном фонду Републике Српске а.д.
Бања Лука,
- да не обављају дужност или активности које доводе до сукоба интереса,
како је прописано чланом 5. Закона о спречавању сукоба интереса у
органима власти Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 73/08), чланом 13. Закона о јавним предузећима (“Службени
гласник Републике Српске”, број 75/04, 78/11) и чланом 5. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима у Републици Српској
(“Службени гласник Републике Српске”, број 41/03).
Б) Посебни услови:
висока стручна спрема (најмање VII степен стручне спреме), економски
факултет или други одговарајући смјер,
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најмање 5 (пет) година радног искуства у траженом степену образовања на истим или
сличним пословима,
посједовање лиценце овлашћеног ревизора или сертификат овлашћеног рачуновође,
посједовање стручних и професионалних знања и способности за обављање послова из
надлежности Одбора за ревизију,
доказани резултати остварени током досадашњег рада.
V - Потребна документа
Уз пријаву на Јавни конкурс, са адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су
дужни даставити оригинал или овјерену копију доказа о испуњавању општих и посебних
услова:
увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),
извод из матичне књиге рођених (не старије од шест мјесеци),
љекарско увјерење (не старије од шест мјесеци),
овјерену копију дипломе о стеченом звању - VII степен стручне спреме,
лиценцу овлашћеног ревизора, односно сертификат овлашћеног рачуновође,
биографија са подацима о кретању у служби,
увјерење или потврду о радном искуству,
увјерење да се против њих не води кривични поступак (не старије од три мјесеца),
потписану и овјерену изјаву да нису отпуштани из државне службе, уколико су били
запослени у државној служби или изјаву да нису били запослени у државној служби,
потписану' и овјерену изјаву да није изречена пресуда и да нису под оптужницом
Међународног трибунала,
потписану и овјерену изјаву о непостојању сукоба интереса и приватног (финансијског)
интереса у Гарантном фонду Републике Српске а.д. Бања Лука.
Са свим кандидатима који испуњавају услове Конкурса и уђу у ужи избор Надзорни
одбор Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука ће обавиће интервју, о чему ће
кандидати бити благовремено обавијештени путем телефона.
VI - Објављивање конкурса
Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном
листу „Глас Српске“.
VII - Рок за подношење пријава
Рок за подношење пријава на Јавни конкурс из тачке I ове одлуке је 15 (петнаест) дана
од дана последњег објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Кандидати са којима се не ступи у контакт у року од 10 дана од закључивања Јавног
конкурса неће бити узети у разматрање у даљем процесу избора.
VIII - Достављање
Пријаве на Јавни конкурс се могу доставити лично на протокол Гарантног фонда
Републике Српске а.д. Бања Лука, Ул. Видовданска број 2, 5. спрат, 78 000 Бања Лука или
препорученом поштом на исту адресу, са назнаком: “Надзорном одбору за избор чланова
Одбора за ревизију Гарантног фонда Републике С р п с к м : “Не отварај”.
Број: 01-41/17
30.06.2017. године
Бања Лука

: Нћдзорног одбора
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