ГЛАВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ
ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Број: 01/0604-42-1/14
Дана: 31.1.2014.
На основу члана 31. Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске
(«Службени гласник Републике Српске», број 98/05), те члана 5. став 2.
Правилника о раду број: 100/07 од 26.02.2007. године, Главна служба за ревизију
јавног сектора Републике Српске, расписује
КОНКУРС
за пријем у радни однос на неодеђено вријеме
1. Ревизор

2 извршиoца

Посебни услови:
- ВСС, дипломирани економиста - најмање четверогодишњи студиј
( доказ: диплома),
- радно искуство у струци у трајању не мање од три године
( доказ: потврда о радном искуству),
- сертификат
овлашћеног-сертификованог
рачуновође
или
овлашћеног ревизора или магистарски или мастер рад из области
економске струке
(доказ: сертификат овлашћеног-сертификованог рачуновође или
овлашћеног ревизора, или диплома о завршеном магистарском
или мастер студију из области економске струке),
- склоност ка тимском раду,
- познавање рада на рачунару,
- пасивно познавање једног страног језика
Поред наведених посебних услова, кандидат треба да испуњава и следеће
опште услове:
1. да је старији од 18 година ( доказ: извод из матичне књиге рођених),
2. да је држављанин БиХ ( доказ: увјерење о држављанству),
3. да има здравствено увјерење које се захтјева за наведено радно мјесто
(доказ: љекарско увјерење)
4. да се против њега не води кривични поступак (доказ: увјерење надлежног
суда)
5. да није правоснажно осуђен на казну затвора за кривична дјела са изузетком
кривичних дјела против безбједности у саобраћају,

6. да није отпуштен из државне службе као посљедица дисциплинске мјере на
било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије дана
пријаве за радно мјесто у Главној служби за ревизију јавног сектора РС,
7. да се на њега не односи члан IX Устава Босне и Херцеговине.
Као доказ да испуњава услове из тачке 5, 6. и 7. кандидат прилаже овјерену
изјаву.
Докази за испуњавање општих услова не могу бити старији од шест мјесеци.
Доказе о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни доставити
у оригиналу или овјереној копији.
Документа приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети на разматрање.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању посебних и општих услова
доставити у року од 30 дана од дана објављивања у средствима јавног
инфомисања на адресу:
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске
Бања Лука
Ул. Вука Караџића бр.4

