Broj: 03-34-1-204 - 1/14
Sarajevo, 18. 02. 2014. године
На основу члана 55. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник
БиХ”, бр. 26/04, 7/05, 48/05 и 60/10), Одлуке о условима и начину пријема приправника VII степена
стручне спреме у радни однос у институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”,
бр. 52/05 и 102/09), Одлуке о пријему волонтера у Секретаријату Парламентарне скупштине Босне
и Херцеговине, број: 03-34-1-204/14 од 18. 02. 2014. године, Парламентарна скупштина Босне и
Херцеговине расписује
ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем волонтера у Секретаријат Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине
У Секретаријат Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине примају се волонтери:
1. са завршеним правним факултетом, 3 извршиоца
2.са завршеним филозофским факултетом - компаративна књижевност и
библиотекарство, 1 извршилац.
Опис послова и радних задатака:
Волонтери ће обављати послове с циљем оспособљавања за самосталан рад у оквиру своје
струке и стицање радног искуства за полагање стручног (управног) односно јавног испита.
Услови за пријем:
1.Волонтер мора испуњавати сљедеће опште услове прописане чланом 10. Закона о раду у
институцијама Босне и Херцеговине:
-да има навршених 18 година живота, што се доказује изводом из матичне књиге рођених
(оригинал или овјерена фотокопија),
-да је држављанин Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем (оригинал или овјере
фотокопија),
-да против њега није покренут кривични поступак, ( за кривично дјело за које је предвиђена казна
затвора 3 и више година или да му није изречена затворска казна за кривично дјело учињено са
умишљајем у складу са кривичним законима у Босни и Херцеговини) што доказује увјерењем
надлежног суда, не старијим од три мјесеца,
-да није обухваћен одредбама члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, што доказује
изјавом овјереном код надлежне општинске службе,
-да је здравствено способан, што доказује љекарским увјерењем, а које достављају изабрани
кандидати по завршетку изборне процедуре, а прије закључивања уговора о волонтерству.
2.Осим општих услова прописаних законом, волонтер мора испуњавати и посебне услове:
- завршен одговарајући факултет VII степена стручне спреме, односно високе школе првог
циклуса Болоњског система школовања у трајању од три, односно четири године,
вредновано са најмање 180 односно 240 бодова Европског система преноса бодова – ECTS,
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што доказује дипломом или увјерењем о дипломирању које је издала високошколска
установа, не старијим од једне године односно од рока потребног за издавање дипломе
(оригинал или овјерена фотокопија), 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 фотокопијом радне књижице или потврдом – увјерењем Завода за
запошљавање.
-Попуњен и потписан пријавни образац који се налази на интернет (WЕB) страници
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине http://www.parlament.ba.
Напомена:
- Кандидати су дужни доставити документе тражене Јавним огласом,а документи који нису у
складу сa истим неће се узимати у разматрање.
- Дипломе о завршеном другом и трећем циклусу студија Болоњског система, као и дипломе
о стицању научних звања, нису подобне за доказивање услова утврђених овим Јавним
огласом, те се исте неће узимати у разматрање.
- Валидност наведених докумената рачуна се са даном пријаве кандидата на Jавни оглас.
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”, бр. 52/05 и 102/09), проводи Комисија за
пријем волонтера. Одлуку о начину провјере знања кандидата доноси комисија.
Достављање пријава:
Пријаве се могу предати do 07. 03. 2014. године, директно на протокол Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине или послати поштом препоручено на адресу:
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, ул. Трг БиХ бр. 1., 71 000 Сарајево, сa
назнаком за “Јавни оглас за пријем волонтера”.
Волонтерски рад може трајати најдуже једну годину.
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.

