Број: 01-50.1-5216-1/16
Датум: 21.10.2016. године
На основу чл. 8. и 54. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени
гласник БиХ", број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 и 32/13), члана 8. Одлуке о условима и начину
пријема приправника високе стручне спреме у радни однос у институције Босне и
Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 52/05 и 102/09) и Одлуке о потреби пријема
волонтера, број: 10-34.1-2417/16 од 17.05.2016. године Агенција за лијекове и медицинска
средства БиХ расписује
ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ ВОЛОНТЕРА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА
СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
1. Волонтер са завршеним факултетом друштвеног смјера - један (1) извршилац
Радни однос се заснива на период од 1 (једне) године.
I – Опис послова:
Волонтери ће обављати послове у сврху стручне обуке и оспособљавања за самосталан
рад у професији за коју су образовани.
II – Мјесто рада:
-1 волонтер са завршеним факултетом друштвеног смјера -Сједиште Агенције за лијекове
и медицинска средства БиХ, ул. Вељка Млађеновића бб, Бања Лука
III – Услови:
Кандидат који се пријављује мора да испуњава опште услове прописане чланом 10. Закона
о раду у институцијама Босне и Херцеговине:
навршених 18 година живота;
држављанство Босне и Херцеговине;
да против њега није покренут кривични поступак (за кривично дјело за које је
предвиђена казна затвора три и више година или да му није изречена затворска казна за
кривично дјело учињено с умишљајем у складу с кривичним законима у Босни и
Херцеговини);
да није обухваћен одредбом чланa IX. став 1. Устава Босне и Херцеговине;
да је физички и психички способан за обављање послова радног мјеста на које се
пријављује.

Кандидат који се пријављује на Јавни оглас мора испуњавати и слиједеће посебне услове:
Посебни услови:
За волонтерску позицију под 1.
- Завршен факултет друштвеног смјера- висока стручна спрема VII/1 степен, а за лица
која су студије завршили по болоњском систему, завршен најмање први циклус студија
(додипломски студиј – degree of bachelor), уз остварених најмање 180 ECTS;
- познавање енглеског језика.
IV – Искључење за пријем у радни однос као волонтера
Кандидати не смију имати остварен радни стаж и искуство од једне године и више након
дипломирања
V – Уз пријаву за Јавни оглас за пријем волонтера кандидати су обавезни доставити:
- Увјерење о држављанству (оригинал не старији од шест мјесеци или овјерена копија
оригинала не старијег од шест мјесеци, осим ако се ради о увјерењу на коме је изричито
наведено да се издаје без ограничења рока важења – овјерена копија);
- Оригинал или овјерена копија средњшколске, односно факултетске дипломе или
увјерења о дипломирању (увјерење не може бити старије од једне године, односно од рока
потребног за издавање дипломе), односно за кандидате који су високо образовање стекли
по болоњском процесу уз факултетску диплому и додатак дипломи, изнимно, само у
случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала нити за једног
дипломца, кандидат је дужан да уз овјерену копију факултетске дипломе достави увјерење
високошколске установе да додатак дипломи није уопште издат нити за једног
дипломца, а у случају да факултет није завршен у Босни и Херцеговини, страна диплома
мора бити нострификована (доказ о нострификацији - овјерена копија);
- Доказ да нема остварен радни стаж и искуство од једне године и више након
дипломирања што се доказује овјереном копијом радне књижице (насловна страна, као и
странице с релевантним подацима: име, презиме и др., подаци о школској и стручној
спреми, о запослењу и стажу – (овјерена копија не старија од 15 дана);
- Доказ о познавању енглеског језика (оригинал или овјерена копија);
Напомена:
- Кандидати су дужни доставити документе тражене Јавним огласом, а документи који
нису у складу с истим неће се узимати у разматрање.
- Дипломе о завршеном другом и трећем циклусу струдија Болоњског система, као и
дипломе о стицању научних звања, нису подобне за доказивања услова утврђених овим
Јавним огласом, те се исте неће узимати у разматрање.
- Као доказ да кандидат нема остварен радни стаж и искуство од једне године и више, не
достављати увјерења, контролне картоне од завода за запошљавање и друге документе
који нису тражени овим Јавним огласом, јер се исто неће узимати у разматрање;
- У случају да копија докумената тражених овим Огласом има више страница, потребно је
извршити овјеру документа између страница, у супротном, исти се неће узимати у
разматрање;

- Валидност наведених докумената рачуна се са даном пријема пријаве кандидата на Јавни
оглас.
- Изабрани кандидат је дужан прије потписивања уговора о раду доставити љекарско
увјерење о здравственој способности за обављање послова радног мјеста на које се
пријавио и увјерење да се против кандидата не води кривични поступак издато од
надлежног суда (не старије од три мјесеца), у супротном неће доћи до потписивања
уговора о раду, односно, кандидат се скида са листе успјешних кандидата.
VI – Поступак избора:
Кандидати који испуњавају услове из Јавног огласа и који су благовремено поднијели
уредну и комплетну пријаву на Јавни оглас подлијежу провјери знања коју у складу са
Одлуком о условима и начину пријема приправника високе стручне спреме у радни однос
у институције Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 52/05 и 102/09),
проводи Комисија за избор кандидата за пријем у радни однос волонтера. Провјера знања
састоји се од писменог теста и интервјуа.
VII – Достављање пријава:
Пријаве се достављају најкасније осам дана од дана објаве Јавног огласа у дневним
новинама, поштом препоручено на адресу:
Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ
“Јавни оглас за пријем волонтера– НЕ ОТВАРАЈ”
Вељка Млађеновића бб
78000 Бања Лука
Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, као и копије тражене документације
које нису овјерене или су овјерене након истека важности оригинала који се
овјерава, те документи старији од рока који је утврђен Јавним огласом, неће се
узимати у разматрање.

