На основу члана 8. став (2) и (3) Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”,
бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17), предсједник Централне изборне комисије Босне и Херцеговине,
расписује
ЈАВНИ ОГЛАС
за пријема у радни однос запосленика на одређено вријеме у Секретаријат
Централне изборне комисије Босне и Херцеговине на период до дванаест мјесеци
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ И ОПШЕ ПОСЛОВЕ
а) Самостални рачуновођа

1 (један) извршилац

Опис послова и радних задатака: Самостални рачуновођа врши контролу благајне и цјелокупних трошкова
(расхода) и разврставање истих; води основне пословне књиге, главну књигу и дневник и помоћну књигу
основних средстава и ситног инвентара; израђује буџет Централне изборне комисије БиХ и прати извршење
истог и израђује Документ оквирног буџета; израђује Нацрт програма јавних инвестиција; одговоран је за
измирење свих уговорених обавеза за реализоване набавке; израђује завршни рачун и периодичне финансијске
извјештаје; врши обрачун амортизације основних средстава, припрему инвентуре и књижење исте, те израђује
аналитичке и информативне извјештаје из области финансијског пословања; обавља и друге послове које му
одреди шеф одсјека и за свој рад одговоран је шефу одсјека за материјално-финансијске послове.
Посебни услови: VII степен стручне спреме, завршен економски факултет односно економски факултет
Болоњског система студирања са најмање 240 ЕЦТС; најмање три године радног искуства у струци; положен
испит за самосталног рачуновођу; положен стручни управни или јавни испит; познавање рада на рачунару.
Опћи услови:
1. да је држављанин Босне и Херцеговине,
2. да има навршених 18 година,
3. да је физички и психички способан за обављање послова радног мјеста на које се пријављује,
4. да против кандидата 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 са
умишљајем у складу са кривичним законима у Босни и Херцеговини и
5. да није обухваћен одредбом члана IX став (1) Устава Босне и Херцеговине.
Начин пријављивања
Уз пријаву на оглас потребно је приложити слиједећа документа-овјерене копије:
увјерења о држављанству (не старије од 6 мјесеци од дана издавања од стране надлежног органа);
- факултетске дипломе (нострификоване дипломе, уколико факултет није завршен у БиХ или је
диплома стечена у некој другој држави након 06.04.1992. године) односно, за кандидате који су
високо образовање стекли по Болоњском процесу студирања уз факултетску диплому и додатак
дипломи; изнимно, само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопће издавала,
нити за једног дипломца, кандидат је дужан да уз овјерену копију факултетске дипломе достави
увјерење високошколске установе да додатак дипломи није уопће издат нити за једног дипломца;
- потврде или увјерења као доказ о траженој врсти радног искуства;
- увјерење о положеном стручном управном односно јавном испиту;
- доказ о положеном испиту за самосталног рачуновођу;
- изјаву да није обухваћен одредбом члана IX став (1) Устава Босне и Херцеговине;
- доказ о траженом нивоу знања рада на рачунару и
- биографију са адресом становања и контакт телефон.
Напомена: Након завршеног поступка избора, изабрани кандидат ће бити дужан прије заснивања радног односа
доставити љекарско увјерење да је здравствено способан, не старије од три мјесеца и увјерење да се не води
кривични поступак, не старије од три мјесеца издато од надлежног суда.
Оглас остаје отворен десет (10) дана од дана објаве.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве кандидата који не испуњавају услове овог огласа, као и копије
тражене документације које нису овјерене, неће се узети у разматрање. Кандидати који испуњавају услове огласа
биће позвани на разговор и претходну провјеру (тестирање) познавања послова радног мјеста као и познавање
рада на рачунару. Пријаву са доказима о испуњавању опших и посебних услова, с адресом, контакт телефоном,
послати поштом или предати лично на адресу: Данијела Озме број 7, 71000 Сарајево са назнаком „Јавни оглас“.

