(Анекс VI)

ИЗВЈЕШТАЈ О СЕЛЕКЦИЈИ КАНДИДАТА
Конкурс број:
Број акта
Датум расписивања
Орган управе
Позиција
Број пријављених кандидата
Број неважећих пријава
Број извршилаца који се прима
Број позваних кандидата на тестирање
Термин тестирања
Термин интервјуа
Чланови Комисије

Записничар

33-002132/20
02-1145СБ-0001/20
22.7.2020.године
Одјељење за јавну безбједност
1

Замјеник вође тима за уклањање експлозивних
средстава (УЕС)
2
0
1
2
27.11.2020
бит ће саопштен након тестирања
Амир Софтић
Далиборка Стокановић
Иван Корољевић
Драган Радиша

НАПОМЕНА: Тестирање ће се обавити у Сали за интервјуе Одбора за
запошљавање.Кандидати су дужни да на писменом тестирању и усменом
интервјуу обавезно носе маске и рукавице као и да одржавају физичку дистанцу.

СЕЛЕКТОВАНИ КАНДИДАТИ са којима се обавља тестирање
р.б.

Име и презиме

Позиција

Терм. Интер.

Коментар

1
Мирал
Захировић
Замјеник вође тима за 11,30
уклањањеПотпуна
експлозивних средстава (УЕС)
2
Сенад
Имшировић
Замјеник вође тима за 11,30
уклањањеНејасна-В.Д.
експлозивних
и овлаштења
средстава (УЕС)
НАПОМЕНА 1
Кандидат под редним бројем 2 треба да на дан тестирања достави доказ о посједовању
деминерске акредитације издате од Центра за уклањање мина БиХ у којој су уписане
минималне квалификације, деминерског овлаштења (важећег) издатог од Центра за
уклањање мина БиХ за обављање послова деминирања који су наведени у деминерској
акредитацији и посједовање возачке дозволе Б категорије.Кандидати који до почетка
одржавања писменог тестирања не доставе тражену документацију неће моћи приступити
тестирању (чл 17 Правилника о запошљавању)
НАПОМЕНА 2
Сви кандидати треба да донесу доказ да познају рад на рачунару:
Увјерење школе или других тијела која се баве обучавањем знања рада на рачунару
Увјерење факултета о провјери знања рада на рачунару,положеном испиту информатике
или овјерену копију уписнице тј индекса
Диплому или другу исправу која потврдјује стечено звање или занимање непосредно
везано за рад на рачунарима и Цертификат ЕЦДЛ (члан 35 став 2 Правилника о запошљ.)
Кандидати који не буду имали наведене доказе биће тестирани непосредно прије
тестирања из области управе и струке.
НАПОМЕНА 3
У складу са чланом 23 Правилника о запошљавању, сви кандидати су обавезни на усмени
интервју донијети доказе ради утврђивању броја бодова по првом, трећем и петом критерију,
то јесте по критерију дужина чекања на Заводу за запошљавање, релевантно радно искуство
и додатне едукације (спремност за активно учење), препоруке.
НАПОМЕНА 4

Кандидати који имају статус према Закону о допунским правима породица погинулих
бораца/бранитеља и РВИ, треба да донесу увјерење надлежног органа о стеченом статусу не
старије од 6 мјесеци.
Кандидати којима су чланови заједничког домаћинства незапослена или пензионисана лица,
треба да донесу кућну листу и потврду надлежног Завода за запошљавање Брчко дистрикта
БиХ или потврду надлежног Фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Кандидати који су самохрани родитељ, треба да донесу увјерење надлежног Центра за
социјални рад о статусу самохраног родитеља или овјерену копију правоснажне судске
пресуде којом се дијете повјерава на одгој, бригу и чување једном родитељу

ВЕРИФИКАЦИЈА
Датум верификације
Потпис предсједника
Потпис записничара

18.11.2020
Амир Софтић
Драган Радиша

,

