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На основу члана 33. тачка 1. алинеја х) Закона о оснивању Назависног оператора 

система за преносни систем у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“ број 35/04), члана 8. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр.26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17), а 

у складу са Правилником о раду Назависног оператора система у Босни и Херцеговини 

број: 9/17 од 13.02.2017. године и Правилником о унутарњој организацији Назависног 

оператора система у Босни и Херцеговини с описом радних мјеста број: 36/17 од 

11.09.2017. године , као и Одлуком о попуњавању радног мјеста број: 02-583-1/22 од 

30.05.2022. године , Назависни оператор система у Босни и Херцеговини расписује 

 

ЈАВНИ ОГЛАС 

за попуњавање радног мјеста 

 

 

Руководилац Службе информационих система и телекомуникација 

      (у организационој цјелини Служба информационих система и 

телекомуникација) 

 

 

Опис послова и радних задатака: 

1. Развија стратегију информационих система и телекомуникација, укључујући 

планирање техничке контроле система и ИТ подршке.  

2. Организује преглед пословних процеса НОСБИХ-а, њиховог развоја и захтјева у 

погледу подршке и измјена система. 

3. Надгледа активности Службе за информационе системе и телекомуникације те 

руководи њеним особљем.  

4. Осигурава адекватну хардверску и телекомуникациону опрему за подршку 

активностима НОСБИХ-а и континуирану подршку за ову опрему.   

5. Осигурава техничке спецификације, развој, набавку и имплементацију система који 

су неопходни за подршку у раду НОСБИХ-а. 

6. Учествује у процесу јавне набавке (тендера) и надгледа имплементацију система.  

7. Обезбјеђује  договорени ниво подршке за корпоративне системе и, када је то 

неопходно, даје савјете о могућностима ангажовања  спољних уговарача. 

8. Организује вођење хардверске и софтверске документације у циљу континуиране 

подршке систему и олакшања ревизије. 

9. Предлаже обуку ИТ особља НОСБИХ-а и организује обуку по договореном 

програму.  

10. Координише  спровођење ИТ пројеката. 

11. Одговара за израду стратешког и годишњег оперативног плана Сектора ИТ-а, те 

одговара за њихово извршење. 

12. Одговоран је за вођење Службе ИТ-а у складу са постојећом законском 

регулативом. 

http://www.nosbih.ba/


 
 

 
 

13. По налогу генералног директора обавља и друге послове неопходне за ефикасно  

функционисање НОСБИХ-а. 

 

 

Услови:  

 

Општи услови: 

- да има навршених 18 година живота 

- да је држављанин Босне и Херцеговине  

- да против њега није покренут кривични поступак, за кривично дјело за које је 

предвиђена казна затвора од три и више година или да му није изречена затворска 

казна за кривично дјело учињено с умишљајем у складу са кривичним законима у 

Босни и Херцеговини 

- да није обухваћен одредбом члана IX  став 1. Устава Босне и Херцеговине 

- да је физички и психички способан за обављање послова радног мјеста на које се 

пријавио код послодавца. 

 

Посебни услови: 

-висока стручна спрема - дипломирани инжењер електротехнике или магистар, 

дипломирани инжењер електротехнике 

- добро познавање ИТ и телекомуникационих технологија 

- напредно коришћење  рачунара 

- активно знање енглеског језика у говору и писању 

- најмање 3 године радног искуства  

   

Напомене: 

За радно мјесто руководилац Службе информационих система и телекомуникација 

радни однос се заснива на неодређено вријеме, уз пробни рад од шест (6) мјесеци. 

 

Не може се примити ни бити у радном односу лице које у мјесту живљења обавља 

самосталну професионалну дјелатност, односно које има занатску радњу или властиту 

фирму, како је то назначено у члану 11. Закона о раду у институцијама БиХ. 

 

Потребни документи: 

 

Потребни документи:  

Пријава кандидата са кратким резимеом мотива за пријаву на јавни оглас; биографија 

/CV; овјерена копија факултетске дипломе, а за кандидате који су високо образовање 

стекли по болоњском процесу, уз овјерену факултетску диплому и овјерен додатак 

факултетској дипломи; овјерена копија увјерења о држављанству, не старија од шест 

мјесеци; изјава кандидата да се на њега не односи члан  IX  став 1. Устава Босне и 

Херцеговине; доказ о активном знању енглеског језика; доказ о напредном кориштењу 

рачунара, односно, доказ о добром познавању ИТ и телекомуникационих технологија; 

доказ о радном искуству на истим или сличним пословима у којем је наведен период 

радног искуства. 

 

Кандидати који су факултет завршили ван Босне и Херцеговине, односно који су 

диплому стекли у некој другој држави након 06.04.1992. године, обавезни су доставити 

овјерену копију нострифииковане (признате) дипломе, у складу са одредбама Закона о 



 
 

 
 

важности јавних исправа у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“ број: 23/04). Уколико је у тренутку пријављивања на оглас поступак 

нострификације (признавања) већ почео, кандидат је, уз пријаву, дужан да  достави и 

доказ о поднесеном захтјеву за нострификацију (признавање) дипломе надлежном 

органу. 

 

 

Напомена за кандидате:  

 

Изабрани кандидат је, непосредно пред закључење уговора о раду, дужан да  достави 

увјерење о здравственој способности (не старије од три мјесеца), увјерење да се 

против њега не води кривични поступак, увјерење о некажњавању, копију своје личне 

карте и копију потврде о пребивалишту. 

 

Неиспуњење ове обавезе резултираће одбацивањем изабраног кандидата. 

 

Са  кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор кандидата (у даљњем тексту 

Комисија) обавиће тестирање и разговор, о чему ће одабрани кандидати правовремено 

бити обавијештени. 

   

Комисија ће посебно водити рачуна о поштивању члана 8. став 9. Закона о раду у 

институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 

26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17). 

 

Сви кандидати који се пријаве на јавни оглас ће писменим путем бити обавијештени о 

резултатима јавног огласа, односно избору кандидата. 

 

Рок за подношење пријава:   

 

Крајњи рок за пријаву на јавни оглас је 15 дана  од дана објављивања у дневним 

новинама. 

 

Неблаговремено достављене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 

 

Пријаве се могу доставити лично или препорученом поштом на адресу: Назависни 

оператор система у Босни и Херцеговини, Ул. Хифзи Бјелевца 17, 71 000 Сарајево са 

назнаком: 

 

''ЈАВНИ ОГЛАС за попуну радног мјеста руководилац Службе  информационих 

система и телекомуникација  -  НЕ ОТВАРАТИ'' 

 

Овај јавни оглас објављен је у дневним новинама и на веб страници Назависног 

оператора система у Босни и Херцеговини. 

 

 


