ЈАВНИ КОНКУРС
за попуну упражњених радних мјеста намјештеника на неодређено вријеме
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Обавља информатичке послове у области борачко-инвалидске
заштите и заштите цивилних жртава рата и то: праћење и
контрола ажурности јединствене базе података, послове обраде
података на нивоу ресора, врши стручни надзор над примјеном
тог система и кориштењем рачунарске опреме на нивоу ресора,
усклађивање софтверских рјешења са евентуалним законским
измјенама, израђује план развоја информационог система.
Израђује анализе, информације и извјештаје из дјелокруга рада
ресора, обавља и дргуе послове по налоггу непосредног
руководиоца и одговараму за свој рад.

VII ст,
Eлектротехнички
фак. /Пословни.
Факул - смјер
информатика; или
економски факултет
познавање енгл.
језика

најмање 1
година у
траж. ст.
образов.

I

Врши умножавање сортирање и одлагање материјала, као и
слање/пријем и дистрибуцију факс порука у оквиру одјељења,
прима предмете, води евиденцију и врши дистрибуцију предмета
као и архивирање истих у Одељењу; води евиденције у области
заштите на раду, као и евиденције о састанцима и друге послове
које одреди начелник одјељења и помоћник министра и одговара
им за свој рад.

IV ст.,гимназија или
економска школа,
рад на рачунару

најмање 6
мјес. у
траж. ст.
образов.

I

Преузима архивску грађу са протокола, разврстава је по Листи
категорија регистратурског материјала и на основу
квалификационих ознака исти одлаже у архиву, а одложени
материјал класификује по роковима чувања, по захтјеву
овлаштеног лица издаје путем реверса документацију из архива у
складу са законом, врши годишње одабирање архивске грађе и
изручивање безвриједног регистратурског материјала те на бази
извршеног одабира безвриједног регистратутског материјала
тражи сагласност од Архива РС за уништење истог, сарађује са
Архивом РС по свим основама везано за правилно и законито
руковање архивском грађом и регистратурским материјалом,
води евиденције о преузетој архивској грађи и чувању складу са
законом, одговара за досљедну примјену рокова чувања архивске
грађе и рег. материјала, обавља и друге послове које му одреди
начелник одјељења и секретар министарства и одговара им за
свој рад.

IV ст, Гимназија/
Екон./ Управ.
Школа,угоститељ.трг
.турист.-смјер
економија,право и
трговина,електротех
ничка-смјер
информатика или
машинска школа.
познавање рада на
рачун.;

најмање 6
мјесеци у
траженом
степену
образ.

III

₋

₋

4.

5.

ВОЗАЧ

СЕКРЕТАР КООРДИНАТОР
МИНИСТРА

₋

не

да

да

I

I

₋

Обавља послове возача путничког моторног возила, послове
одржавања возила, курирске послове, као и друге послове које му
одреди Секретар Министарства и Министар (возач на Палама
поред курирских послова обавља послове преузимања поште за
потребе рада одјељења на Палама, те послове интерне доставе у
одјељењу а по потреби обавља и послове на протоколу). Води
прописане евиденције о пређеним километрима, утрошку горива,
обављеним техничким прегледима, врши припрему
документације за регистрацију возила, прати техничку исправност
возила и одржавања истог, обавља и друге послове по налогу
Секретара и одговара му за свој рад.

IV ст; Школа
ученика у
привреди/гимназија
/економска школа,
положен возачки
испит "Б" категорије

најмање 6
мјесеци у
траженом
степену
образ.

₋

Обавља стручно-оперативне и административне послове
техничког секретара, сређује материјале за сједнице, чува и
евидентира строго повјерљиве материјале и ствари,
припрема и издаје путне налоге за путовања службених
лица, припрема пошту насловљену на Министра, заказује
састанке које организује Министар и на истим води
записнике и сачињава службене забиљешке са састанака и
обавља друге административно-техничке послове по
налогу Министра.

IVст.- ССС
гимназија/
економска/
управна/ техничка
школа

најмање6
мјесеци у
траже.
степену
образ.

