
На основу члана 16. тачка е. Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 117/11, 63/14, и 90/16), члана 8б. Правилника о 

раду у Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, број 02/1-

4.5/16, од 13.07.2016. године и број 02/1-10.4/17, од 5.7.2017. године, и Одлуке о расписивању 

Јавног конкурса, број 2.01.3-1001/22, од 27.05.2022. године, директор Фонда за заштиту животне 

средине и енергетску ефикасност Републике Српске  р а с п и с у ј е 

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С 
за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме у Фонду за заштиту 

животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске 
 

I – ОСНОВНИ ПОДАЦИ 
Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске (у даљем тексту: 
Фонд), прима у радни однос радника, на неодређено вријеме, и то:  
-      начелник службе за међународну сарадњу  – један (1) извршилац 
 
II – ОПИС ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА  
Радни однос на неодређено вријеме за начелника службе за међународну сарадњу  : 
руководи радом Службе за међународну сарадњу и врши све организационе послове из његове 
надлежности, обавља најсложеније послове у вези са предлагање сарадње са пословним 
удружењима, организацијама и институцијама у земљи и иностранству; обавља најсложеније 
послове у припремању информација о могућностима коришћења помоћи ЕУ као и иницирање 
пројектних приједлога за коришћење средстава из предприступних и других фондова ЕУ, као и 
других информација из ове области; врши координацију активности на идентификацији потреба за 
међународном помоћи на плану заштите животне средине, енергетске ефикасности и обновљивих 
извора енергије.  
 
III – СТАТУС ИЗАБРАНОГ КАНДИДАТА 
Коначном одлуком о избору између пријављених кандидата, изабрани кандидат заснива радни 
однос на неодређено вријеме у Фонду, при чему је изабрани кандидат дужан да повјерене 
послове извршава у складу са важећим стандардима и правилима струке који се примјењују у 
Фонду, те да се придржава Етичког кодекса Фонда.  
 
IV – ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА 
За радника у Фонду може бити изабрано лице које је, по радним и људским квалитетима, достојно 
угледа Фонда и које испуњава сљедеће опште и посебне услове: 
А) ОПШТИ УСЛОВИ:  
1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,  
2. да је пунољетно, 
3. да има општу здравствену способности,  
4. да се против кандидата не води кривични поступак и да није осуђивано за кривично дјело на 

безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу.  

Б) ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 
 -     за радни однос на неодређено вријеме:  



        ВСС VII степен, завршен факултет из области природних или друштвених наука, инжењерства и 
технологије, или пољопривредних наука, познавање енглеског језика и рада на рачунару  и 
најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, 

Осим општих и посебних услова цијениће се и друга знања и способности, те тимски и 
индивидуални рад. 
 
V – ДОКУМЕНТИ КОЈИ СЕ ОБАВЕЗНО ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС И КРИТЕРУЈУМИ 

БОДОВАЊА 
(1) Уз пријаву на Конкурс, поред кратке биографије, кандидати су дужни приложити доказе о 

испуњавању услова, и то: 
1. извод из Матичне књиге рођених, овјерена фотокопија, 
2. увјерење о држављанству, овјерена фотокопија,  
3. увјерење да се против кандидата не води кривични поступак, оригинал,  
4. диплома, или увјерење о стручној спреми, овјерена фотокопија, 
5. исправа којом се доказује радно искуство у струци ( потврда, рјешење или други акт из којег се 

види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно 

искуство), оригинал, 

(2) Комисије за спровођење Јавног конкурса за пријем радника у радни однос у Фонду, ће 
приликом утврђивања листе кандидата у обзир узети сљедеће критеријуме: 

1) просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања  (доказује се увјерењем надлежне 
институције које се доставља уз пријаву на конкурс), 

2) вријеме проведено на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање за 
подручје јединице локалне самоуправе гдје је незапослени кандидат пријављен (доказује се 
увјерењем надлежне институције које се доставља уз пријаву на конкурс), 

3) резултати остварени на интервјуу, 
4) дужина радног стажа (доказује се увјерењем које се доставља уз пријаву на конкурс), 
5) право на предност  при запошљавању  по основу закона којим су регулисана права бораца, 

војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике 
Српске и других законских прописа (доказује се увјерењем надлежне институције које се 
доставља уз пријаву на конкурс). 

Комисија ће Правилником о бодовању утврдити правила бодовања кандидата , а исти ће бити 
доступан на интернет страници Фонда.   
(3) Доказ о општој здравственој способности (љекарско увјерење) и Увјерење да није осуђиван за 

кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (Увјерење не старије од 6 
мјесеци) – доставља само изабрани кандидат по завршетку изборне процедуре. 

 
VI  – ПОСТУПАК ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС 
Пријаве се  могу доставити лично или поштом, у затвореној коверти са назнаком „Јавни конкурс за 
пријем радника“, насловљено на Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност 
Републике Српске, адреса: Краља Алфонса XIII, број 21, 78 000 Бања Лука. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања Конкурса.Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.Сви кандидати који испуњавају услове Конкурса биће позвани на 
разговор. 
Конкурс ће се објавити у дневном листу „Независне новине“ и на интернет страници Фонда. 
 
 



 
 
 
VII –РОК И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА И РЕЗУЛТАТА ЈАВНОГ КОНКУРСА 
Резултати јавног конкурса ће бити објављени на интернет страници Фонда, у року од највише 60 
дана од дана посљедњег  објављивања јавног конкурса.Обавјештење о резултату јавног конкурса 
ће бити достављено сваком кандидату лично.  
Све додатне информације могу се добити путем телефона, на број 051/231-340, или е-поштом на 
адресу info@ekofondrs.org, те лично у сједишту Фонда, у Улици Краља Алфонса XIII, број 21, Бања 
Лука.  
        

Број: 2.01.3-1001-1/22               ДИРЕКТОР ФОНДА   
Датум: 27.05.2022. године                            Срђан Тодоровић 
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