БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Министарство за људска права и избјеглице

BOSNA I HERCEGOVINA
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice

BOSNIA AND HERZEGOVINA
Ministry for Human Rights and Refugees

На основу члана 61. став (2) Закона о управи („Службени гласник БиХ број 32/02, 102/09, 72/17“)
и Инструкције о поступку закључивања уговора о дјелу број 01-02-2-3299-1/18, Министарство за
људска права и избјеглице Босне и Херцеговине објављује
ЈАВНИ ОГЛАС
за прикупљање пријава за ангажман вањског сарадника за пружање стручне подршке у раду
Одбора за Роме при Вијећу министара Босне и Херцеговине
Наручилац посла, Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине позива
заинтересоване особе, које испуњавају услове из овог позива, на подношење пријава ради
закључивања уговора о дјелу са сарадником који ће бити ангажован за привремено обављање
послова и радних задатака у пружања стручне подршке у раду Одбора за Роме при Вијећу
министара Босне и Херцеговине.
Уговор се закључују на период од 12 мјесеци.
Министаратво за људска права и избјеглице БиХ има обавезу да на основу усвајеног Акционог
плана за Роме у областима запошљавања, здравствене заштите и стамбеног збрињавања 2017.2020., осигура имплементацију Стратешког циљ 1. Побољшање постојећих институционалних
капацитета, којим је предвиђено у Програму 1.1. Јачање капацитета МЉПИ-а и запослење једне
особе ромске националности.
Потенцијални кандидати не могу бити државни службеници нити запосленици, ангажовани као
вањски сарадници или експерти на другим пројектима у МЉПИ.
Општи услови за позицију 1. су прописани чланом 22. Закона о државној служби у институцијама
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05,
2/06, 32/07, 43/09, 8/10 и 40/12).
Изабрани вањски сарадник биће ангажован на пуно радно вријеме, о чему ће се водити
одговарајућа евиденција извршавања послова, а у складу са описима послова како слиједи:
1. Сарадник за послове пружања стручне подршке у раду Одбора за Роме (1 извршилац)
 Пружати стручне и административно - техничке подршке у раду Одбора за Роме при
Вијећу министара Босне и Херцеговине
 Радити на изради новог Акционог плана за укључење/интеграцију Рома у БиХ 2021.-2025. у
области цивилне регистрације и anti-gypsism;
 Извјештаја о проведби Акционог плана БиХ и утрошка грант средстава за рјешавање
проблема Рома из области запошљавања, стамбеног збрињавања и здравствене заштите за
2020. годину на обрасцима Вијеће за регионалну сарадњу Вијећа Европе (РЦЦ);
 Пратити имплементацију Акционог плана Босне и Херцеговине за рјешавање проблема
Рома у области здравствене заштите за 2020. годину;
 Обављање свих других послова везаних за реализацију активности усмјерених на
реализацију Акционог плана за Роме.
www.mhrr.gov.ba; E-mail: kabinet.ministra@mhrr.gov.ba; Tel.: +387 33 202 600; Fax: +387 33 206 140;
Trg Bosne i Hercegovine br. 1, 71000 Sarajevo

Pored opštih uslova kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
-

ВСС VII степен, завршен факултет друштвеног смјера или диплома болоњског система
студирања друштвеног смјера са 240 или 180 ЕЦТС бодова,
најмање 2 године радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару,
предност имају кандидати са искуством у раду на истим или сличним пословима,
пројектима,
предност имају кандидати са искуством у раду са припадницима ромске националне
мањине и ромском заједницом

Мјесто рада: Сарајево
Трошкови ангажмана вањског сарадника финансират ће се из буџета Министарства за људска
права и избјеглице Босне и Херцеговине за 2021. годину.
Пријаве са биографијом и документима којима се доказује испуњавање услова из јавног
позива, достављају се путем поште или лично на адресу:
Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине
Трг БиХ 1
71000 Сарајево
са назнаком:
„За јавни оглас за прикупљање пријава за ангажман вањског сарадника за пружање
стручне подршке раду Одбора за Роме при Вијећу министара БиХ“

Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана објављивања на интернет страници
www.mhrr.gov.ba.

МИНИСТАР
Милош Лучић

Бр:
Сарајево, __________ године

