
 

 

Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука, 

које управља Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука, расписује: 

 

 

КОНКУРС 

за пријем приправника у радни однос са високом стручном спремом 

 

1. Дипломирани правник – 1 (један) извршилац 

 

I Рад приправника 

Приправник је лице које са послодавцем први пут заснива радни однос за занимање за које 

је то лице стекло одређену врсту и степен стручне спреме, ако је то као услов за рад на 

одређеним пословима утврђено законом или правилником односно лицем које је радило 

краће од времена утврђеног за приправнички стаж у степену стручне спреме која је услов 

за рад на тим пословима.  

Приправнички стаж за лица са завршеном високом стручном спремом траје до 12 мјесеци.        

Након истека приправничког стажа приправник стиче услов за полагање испита на којем 

се провјерава његова оспособљеност за самосталан рад. 

 

II Услови: 

• општи услови у складу са законом,  

• висока стручна спрема из области права, 

• активно знање страног језика,  

• познавање рада на рачунару, 

• возачки испит за "Б" категорију. 

 

III Личне карактеристике:  

• изразите организационе способности, 

• одлична способност комуникације, 

• изражена аналитичност у приступању сложеним задацима и проблемима, 

• одлучна и истрајна личност која преузима иницијативу,  

• способност за индивидуални и тимски рад, 

• спремност за рад у динамичном окружењу са кратким роковима, поузданост и 

прецизност.  

 

IV Уз пријаву/мотивационо писмо потребно је доставити сљедећу документацију: 

• овјерена копија дипломе, 

• увјерење о држављанству, 

• биографија и мотивационо писмо, 

• доказ о положеном возачком испиту „Б“ категорије. 

 



 

 

Кандидат који буде изабран дужан је прије почетка обављања приправничког рада 

доставити  љекарско увјерење о здравственој способности. 

 

Са свим кандидатима који испуњавају услове биће обављен разговор уз претходно 

обавјештење о времену и мјесту разговора, а према потреби тестирање познавања рада на 

рачунару и активног занања страног језика. 

 

Конкурс ће се објавити на интернет страницама Агенције Спектар, која се бави 

посредовањем при запошљавању, као и на интернет страници Друштва.  

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.  

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање у смислу обављања 

разговора – интервјуа са кандидатима. 

 

Молимо све заинтересоване који сматрају да испуњавају наведене услове да путем поште 

или лично пошаљу своју пријаву са траженим документима о испуњености услова на 

адресу: 

 

Друштво за управљање Пензијским резервним фондом  

Републике Српске а.д. Бања Лука 

Бана Милосављевића 8, 78.000 Бања Лука 

са назнаком: за конкурс- за пријем приправника  

 

Документа приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима. 

 

Рок за конкурисање: 11.12.2019. године 

 
 
 


