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На основу члана 61.став (2) Закона о управи („Службени гласник БиХ“ бројеви 32/02, 102/09, 72/17) те
члана 2. И члана 6. алинеја 1. Инструкције о поступку закључивања уговора о дјелу број 01-02-2-1969-1/20
од 12.10.2020.године, Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
За прикупљање пријава за ангажман вањског сарадника/це
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
вањским сарадником/цом који ће бити ангажовани на пословима анализе реализације пројеката, као и
припреме документације за архивирање у Одсјеку за Финансијско-материјалне послове, Сектора за опште,
правне и финансијско-материјалне послове.
Уговор се закључује на период од 3 мјесеца.
Изабрани вањски сарадник/ца ће бити ангажован/а на претходним пословима, о чему ће се водити
одговарајућа евиденција извршавања послова а у складу са описом како слиједи:
1. Сарадник/ца за послове анализе реализације пројеката, као и припреме документације за архивирање.
Општи услови за пријаву су прописани чланом 10.Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ бројеви 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17).
Поред општих услова, кандидати требају испуњавати и сљедеће посебне услове:
- ССС IV степен;
- Најмање 6 мјесеци радног искуства у струци;
Пријаве са професионалном биографијом, доказе о искуству и траженом стручној спреми достављају се на
е-маил адресу: salih.karcic@mhrr.gov.ba
Кључни фактор при избору кандидата бит ће њихове референце а предност ће се дати незапосленим
кандидатима.
Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана објављивања на интернет страници www.mhrr.gov.ba и
огласној плочи Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине.
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