
На основу члана 8. Закона о раду у институцијама БиХ (Службени гласник БиХ број: 26/04, 

7/05 и 48/05, 60/10, 32/13, 93/17), члана 6. Правилника о раду "Електропренос – 

Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука и Одлуке Управе "Електропренос – Електропријенос 

БиХ" а.д. Бања Лука, број: У-3-4/2021 од 19.01.2021. године, р а с п и с у ј е  с е 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

за заснивање радног односа на неодређено/одређено вријеме у  

"Електропренос – Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука 

 

 

У сједишту Компаније 

 

Ознака Назив радног мјеста 
Број  

извршилаца 

Мјесто 

 рада 

С-1 
Самостални инжењер за техничке послове, 

стандарде и препоруке  
 

1 Бања Лука 

С-2   Референт за књиговодство 1 Бања Лука 

С-3 
 Водећи референт за кадровску политику и радне 

односе  
1 Бања Лука 

С-4 
 Самостални референт за кадровску политику и 

радне    односе  
1 Бања Лука 

С-5 

 

Административни радник (протокол, архива)  

 
 

1 Бања Лука 

С-6 Курир - копирничар  
 

1  Бања Лука 

 

 

У Оперативном подручју Бања Лука 

 

Ознака Назив радног мјеста 
Број  

извршилаца 

Мјесто 

 рада 

БЛ-1 Референт за имовинске, правне послове и уговоре 1 Бања Лука 

БЛ-2 Референт за рачуноводство 1 Бања Лука 

БЛ-3 Референт за реализацију 1 Бања Лука 

БЛ-4 Техничар за базу података и ИТ  
 

1 Бања Лука 

БЛ-5 Дежурни електричар у ТС 110 kV (ДК) 2 ТЈ Бања Лука 

БЛ-6 Дежурни електричар у ТС 110 kV (ДК) 1 Градишка 

БЛ-7 Дежурни електричар у ТС 110 kV (ДК) 1 Нова Топола 

БЛ-8 Дежурни електричар у ТС 110 kV (ДК) 1 Приједор 

БЛ-9 Дежурни електричар у ТС 110 kV (ДК) 1 Укрина 

БЛ-10 Дежурни електричар у ТС 110 kV (ДК) 1 Цазин 

БЛ-11 Дежурни електричар у ТС 110 kV (ДК) 1 Бужим 

БЛ-12 Дежурни електричар у ТС 110 kV (ДК) 1 
Босански 

Петровац 

БЛ-13 Испитивач за МРТ и ПН 2 ТЈ Бања Лука 

  БЛ-14 Монтер за РП 2 ТЈ Бања Лука 

  БЛ-15 Монтер за ДВ 1 ТЈ Бања Лука 

 БЛ-16 Монтер за ДВ 1 ТЈ Бихаћ 

 БЛ-17 Возач специјалних возила и аутобуса 1 ТЈ Бања Лука 

БЛ-18 Помоћни радник 1 ТЈ Бања Лука 



БЛ-19 Курир-копирничар 1 Бања Лука 

 

У Оперативном подручју Мостар 

 

Ознака Назив радног мјеста 

Број  

извршил

аца 

Мјесто 

 рада 

МО-1 Референт за рачуноводство 1 Мостар 

МО-2 Референт за платни промет 1 Мостар 

МО-3 Техничар грађевинског дијела преносних објеката 1  Мостар 

МО-4 Дежурни електричар у ТС 110 kV (ДК) 1 ТЈ Мостар 

МО-5 Монтер за ДВ 1 ТЈ Мостар 

МО-6 Бравар за РП 1 ТЈ Требиње 

 

- на одређено вријеме - приправници 

 

Ред. 

бр. 
Занимање – струка - смјер 

Стручна 

спрема 

Број 

извршил

аца 

Вријеме 

приправничк

ог стажа 

Мјесто 

рада 

1.  

ВСС - 

дипл.инжењер.саобраћаја, 

машинства 

ВСС 1 12 мјесеци Мостар 

2.  ССС - гимназија ССС 1 6 мјесеци Мостар 

 

 

У Оперативном подручју Сарајево 

 

Ознака Назив радног мјеста 
Број  

извршилаца 

Мјесто 

 рада 

СА-1 Самостални инжењер за грађевинске послове 1 Сарајево 

СА-2 Инжењер сарадник за ДВ 1 ТЈ Вишеград 

СА-3 Инжењер сарадник за ДВ 1 ТЈ Зеница 

СА-4 Самостални референт за контролинг 1 Сарајево 

СА-5 Референт за реализацију 1 Сарајево 

СА-6 Дежурни електричар у ТС 110 kV (ДК) 1  Сарајево 

СА-7 Дежурни електричар у ТС 110 kV (ДК) 1 Травник 

СА-8 Дежурни електричар у ТС 110 kV (ДК) 1 Зеница 

СА-9 Дежурни електричар у ТС 110 kV (ДК) 1 Соколац 

СА-10 Самостални испитивач за МРТ и ПН 1 ТЈ Вишеград 

СА-11 Самостални монтер за ДВ 1 ТЈ Вишеград 

СА-12 Монтер за ДВ 1 ТЈ Вишеград 

СА-13 Монтер за РП 1 ТЈ Сарајево 

СА-14 Возач специјалних возила и аутобуса 1 ТЈ Вишеград 

СА-15  Бравар за РП 1 ТЈ Зеница 

 

 

 

 

 

 



У Оперативном подручју Тузла 

 

Ознака Назив радног мјеста 
Број  

извршилаца 

Мјесто 

 рада 

ТЗ-1 Инжењер сарадник за ДВ 1 ТЈ Тузла 

ТЗ-2 Инжењер сарадник за ДВ 1 ТЈ Добој 

ТЗ-3 Инжењер сарадник за МРТ и ПН 1 ТЈ Тузла 

ТЗ-4 
Инжењер сарадник за SCADA системе и 

аутоматизацију 
1 Тузла 

ТЗ-5 Инжењер сарадник за специјална мјерења 1  Тузла 

ТЗ-6 Самостални инжењер за геодетске послове 1 Тузла 

ТЗ-7 Испитивач за ТК 1 Тузла 

ТЗ-8 Испитивач за МРТ и ПН 2 ТЈ Тузла 

ТЗ-9  Дежурни електричар у ТС 110 kV (ДК) 1 Грачаница 

ТЗ-10 Дежурни електричар у ТС 110 kV (ДК) 1 Кладањ 

ТЗ-11 Дежурни електричар у ТС 110 kV (ДК) 1 Ђурђевик 

ТЗ-12 Дежурни електричар у ТС 110 kV (ДК) 1 Сребреник 

ТЗ-13 Дежурни електричар у ТС 110 kV (ДК) 1 Дубраве 

ТЗ-14 Дежурни електричар у ТС 110 kV (ДК) 2 Бијељина 

ТЗ-15 Дежурни електричар у ТС 110 kV (ДК) 1 Добој 

ТЗ-16 Дежурни електричар у ТС 110 kV (ДК) 1 Угљевик 

ТЗ-17 Монтер за РП 2 ТЈ Тузла 

ТЗ-18  Монтер за РП 2 ТЈ Добој 

ТЗ-19 Монтер за ДВ 2 ТЈ Тузла 

ТЗ-20 Монтер за ДВ 3 ТЈ Добој 

ТЗ-21 Административни радник (протокол, архива)  1 Тузла 

 

 

Општи услови: 

 

а) да је држављанин БиХ; 

б) да има навршених 18 година живота; 

ц) да се против њега не води кривични поступак; 

д) да није кажњаван за кривично дјело учињено с умишљајем у складу са кривичним законима 

у Босни и Херцеговини; 

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

 

I - Услови за радна мјеста на којима се заснива радни однос на неодређено вријеме 

 

Посебни услови: 

 

за радно мјесто под ознаком: С-1 

 

- ВСС, дипломирани инжењер електротехнике - смјер ел. енергетика, VII степен стручне 

спреме стечене након најмање 4 године студија, односно најмање 240 ECTS, са 1 

годином радног искуства у траженом степену стручне спреме; 

 

 

 

 



за радно мјесто под ознаком: С-2 

 

- ВСС, дипломирани економиста, VII степен стручне спреме стечене након најмање 4 

године студија, односно најмање 240 ECTS, са 1 годином радног искуства у траженом 

степену стручне спреме; 

 

за радна мјеста под ознакама: С-3 и С-4 

 

- ВСС, дипломирани правник, VII степен стручне спреме стечене након најмање 4 године 

студија, односно најмање 240 ECTS, са 1 годином радног искуства у траженом степену 

стручне спреме; 

 

за радно мјесто под ознаком: С-5 

 

- ССС - друштвеног смјера, са 6 мјесеци радног искуства у траженом степену стручне 

спреме; 

 

за радно мјесто под ознаком: С-6 

 

- ССС – друштвеног, техничког смјера, са 6 мјесеци радног искуства у траженом степену 

стручне спреме 

 

за радно мјесто под под ознаком: БЛ-1  

 

- ВСС, дипломирани правник, VII степен стручне спреме стечене након најмање 4 године 

студија, односно најмање 240 ECTS, са 1 годином радног искуства у траженом степену 

стручне спреме; 

 

за радна мјеста под ознакама: БЛ-2 и БЛ-3 

 

- ВСС, дипломирани економиста, VII степен стручне спреме стечене након најмање 4 

године студија, односно најмање 240 ECTS, са 1 годином радног искуства у траженом 

степену стручне спреме; 
 

за радно мјесто под ознаком: БЛ-4 
 

- ССС - електротехничар - смјер информатика, рачунарство, електроника са 6 мјесеци радног 

искуства у траженом степену стручне спреме; 

 

за радна мјеста под ознакама: БЛ-5, БЛ-6, БЛ-7, БЛ-8, БЛ-9, БЛ-10, Бл-11 и БЛ-12 

 

- ВКВ/ССС/КВ – електротехничар - смјер електроенергетика, електромеханичар, 

електроинсталатер, електромонтер, са 6 мјесеци радног искуства у траженом степену 

стручне спреме; 

 

за радно мјесто под ознаком: БЛ-13 
 

- ССС/КВ - електротехничар - смјер електроенергетика, електромеханичар, 

електроинсталатер, електромонтер, електричар, са 6 мјесеци радног искуства у 

траженом степену стручне спреме; 

 



за радна мјеста под ознакама: БЛ-14, БЛ-15 и БЛ-16 
 

- ССС/КВ - електротехничар - смјер електроенергетика, електромеханичар, 

електроинсталатер, електромонтер, са 6 мјесеци радног искуства у траженом степену 

стручне спреме, увјерење о оспособљености за рад на аутодизалици са корпом 

(платформа)  

 

за радно мјесто под ознаком: БЛ-17 
 

- ВКВ/ССС - техничког смјера, возач, аутомеханичар, са 6 мјесеци радног искуства у 

траженом степену стручне спреме, положен испит за руковање виљушкаром, положен испит 

за руковање дизалицом, положен возачки испит одговарајуће категорије; 

 

за радно мјесто под ознаком: БЛ-18 

 
- ПК/НК - основна школа; 

 

за радно мјесто под ознаком: БЛ-19 

 
- ПК - основна школа; 

 

за радно мјесто под ознаком: МО-1  

 

- ВСС, дипломирани економиста, VII степен стручне спреме стечене након најмање 4 

године студија, односно најмање 240 ECTS, са 1 годином радног искуства у траженом 

степену стручне спреме; 

 

за радна мјеста под ознаком МО-2  

 

- ССС - друштвеног смјера, економски техничар, са 6 мјесеци радног искуства у 

траженом степену стручне спреме; 

 

за радно мјесто под ознаком МО-3 

 

- ССС - грађевински техничар, са 6 мјесеци радног искуства у траженом степену стручне 

спреме; 

 

за радно мјесто под ознаком МО-4 

 

- ВКВ/ССС/КВ - електротехничар-смјер електроенергетика, електромеханичар, 

електроинсталатер, електромонтер, са 6 мјесеци радног искуства у траженом степену 

стручне спреме; 

 

за радно мјесто под ознаком МО-5 

 

- ССС/КВ - електротехничар - смјер електроенергетика, електромеханичар, 

електроинсталатер, електромонтер, са 6 мјесеци радног искуства у траженом степену 

стручне спреме, увјерење о оспособљености за рад на аутодизалици са корпом 

(платформа); 

 

 



за радно мјесто под ознаком МО-6 

 

- КВ - бравар, механичар машина и постројења, са 6 мјесеци радног искуства у траженом 

степену стручне спреме, увјерење о оспособљености за рад на аутодизалици са корпом 

(платформа); 

 

за радно мјесто под ознаком СА-1 

 

- ВСС - дипл.инж.грађевине, VII степен стручне спреме стечене након најмање 4 године 

студија, односно најмање 240 ECTS, са 1 годином радног искуства у траженом степену 

стручне спреме; 

 

за радна мјеста под ознакама СА-2 и СА-3 

 

- ВСС, дипломирани инжењер електротехнике - смјер ел. енергетика, VII степен стручне 

спреме стечене након најмање 4 године студија, односно најмање 240 ECTS, са 1 

годином радног искуства у траженом степену стручне спреме; 

 

за радна мјеста под ознакама СА- 4 и СА-5 

 

- ВСС, дипломирани економиста, VII степен стручне спреме стечене након најмање 4 

године студија, односно најмање 240 ECTS, са 1 годином радног искуства у траженом 

степену стручне спреме; 

 

за радна мјеста под ознакама СА-6 и СА-7, СА-8 и СА-9 

 

- ВКВ/ССС/КВ - електротехничар-смјер електроенергетика, електромеханичар, 

електроинсталатер, електромонтер, са 6 мјесеци радног искуства у траженом степену 

стручне спреме; 

 

за радно мјесто под ознаком СА-10  

 

- ВКВ/ССС - електротехничар - смјер електроенергетика, електромеханичар, 

електроинсталатер, електромонтер, са 6 мјесеци радног искуства у траженом степену 

стручне спреме;  

 

за радно мјесто под ознаком СА-11 
 

- ВКВ/ССС - електротехничар - смјер електроенергетика, електромеханичар, 

електроинсталатер, електромонтер, са 6 мјесеци радног искуства у траженом степену 

стручне спреме, увјерење о оспособљености за рад на аутодизалици са корпом 

(платформа); 

 

за радна мјеста под ознакама СА-12 и СА-13 

 

- ССС/КВ - електротехничар - смјер електроенергетика, електромеханичар, 

електроинсталатер, електромонтер, са 6 мјесеци радног искуства у траженом степену 

стручне спреме, увјерење о оспособљености за рад на аутодизалици са корпом 

(платформа); 

 

 



за радно мјесто под ознаком СА-14 

 

- ВКВ/ССС - техничког смјера, возач, аутомеханичар, са 6 мјесеци радног искуства у 

траженом степену стручне спреме, положен испит за руковање виљушкаром, положен испит 

за руковање дизалицом, положен возачки испит одговарајуће категорије; 

 

за радно мјесто под ознаком СА-15 

 

- КВ - бравар, механичар машина и постројења, са 6 мјесеци радног искуства у траженом 

степену стручне спреме, увјерење о оспособљености за рад на аутодизалици са корпом 

(платформа); 

 

Уколико се не пријаве кандидати који посједују увјерење о оспособљености за рад на 

аутодизалици са корпом (платформа), извршиће се пријем кандидата који испуњава остале 

услове Конкурса, уз обавезу да, у року од годину дана од дана пријема у радни однос, достави 

тражено увјерење. 

 

 

 

за радна мјеста под ознакама ТЗ-1, ТЗ-2, ТЗ-3 и ТЗ-5 

 

- ВСС, дипломирани инжењер електротехнике - смјер ел. енергетика, VII степен стручне 

спреме стечене након најмање 4 године студија, односно најмање 240 ECTS, са 1 

годином радног искуства у траженом степену стручне спреме; 

 

за радно мјесто под ознакама: ТЗ-4 

 

- ВСС - дипломирани инжењер електротехнике - смјер ел.енергетика, аутоматика, 

информатика, рачунарство, дипломирани инжењер рачунарства, информатике, VII степен 

стручне спреме стечене након најмање 4 године студија, односно најмање 240 ECTS, са 

1 годином радног искуства у траженом степену стручне спреме; 

 

за радно мјесто под ознаком ТЗ-5 

 

- ВСС, дипломирани инжењер електротехнике - смјер телекомуникације, VII степен 

стручне спреме стечене након најмање 4 године студија, односно најмање 240 ECTS, са 

1 годином радног искуства у траженом степену стручне спреме; 

 

за радно мјесто под ознаком ТЗ- 6 

 

- ВСС, дипломирани инжењер геодезије, VII степен стручне спреме стечене након 

најмање 4 године студија, односно најмање 240 ECTS, са 1 годином радног искуства у 

траженом степену стручне спреме; 

 

за радно мјесто под ознаком ТЗ-7 

 

- ССС – електротехничар, са 6 мјесеци радног искуства у траженом степену стручне 

спреме; 

 

 

 



за радно мјесто под ознаком ТЗ-8  

 

- ССС/КВ - електротехничар - смјер електроенергетика, електромеханичар, 

електроинсталатер, електромонтер, електричар, са 6 мјесеци радног искуства у 

траженом степену стручне спреме; 

 

за радна мјеста под ознакама ТЗ-9, ТЗ-10, ТЗ-11, ТЗ-12, ТЗ-13, ТЗ-14, ТЗ-15 и ТЗ-16 

 

- ВКВ/ССС/КВ - електротехничар-смјер електроенергетика, електромеханичар, 

електроинсталатер, електромонтер, са 6 мјесеци радног искуства у траженом степену 

стручне спреме; 

 

за радна мјеста под ознакама ТЗ-17, ТЗ-18, ТЗ-19 и ТЗ-20 

 

- ССС/КВ - електротехничар - смјер електроенергетика, електромеханичар, 

електроинсталатер, електромонтер, са 6 мјесеци радног искуства у траженом степену 

стручне спреме, увјерење о оспособљености за рад на аутодизалици са корпом 

(платформа); 

 

за радно мјесто под ознаком ТЗ-21 

 

- ССС - друштвеног смјера, са 6 мјесеци радног искуства у траженом степену стручне 

спреме; 

 

 

Уз потписану пријаву на Конкурс са обавезном ознаком и називом радног мјеста, као и 

мјеста рада, кандидати су дужни доставити: 

 

 биографију – са адресом становања и контакт телефоном; 

 диплому; 

 увјерење о радном искуству у траженом степену стручне спреме; 

 

Остале доказе о испуњавању општих и посебних услова доставиће кандидат који буде изабран, 

прије закључивања уговора о раду. 

 

 

II - Услови за кандидате који се примају у својству приправника 

 

Посебни услови 

 

1. ВСС - дипл.инжењер.саобраћаја, машинства, VII степен стручне спреме стечене након 

најмање 4 године студија, односно најмање 240 ECTS; 

2. ССС - гимназија 

 

Уз потписану пријаву на Конкурс, кандидати су дужни доставити: 

 

- биографију – са адресом становања и контакт телефоном; 

- диплому (овјерену копију); 

- просјек оцјена за вријеме студија, односно сва свједочанства средње школе за кандидате са 

завршеном средњом школом; 



- доказ да је пријављен на евиденцији надлежне службе за запошљавање у ентитету са 

назнаком од када се води на евиденцији (не старији од 3 мјесеца); 

 

Доказе о испуњавању општих услова, изабрани кандидати ће доставити прије закључивања 

уговора о обављању приправничког стажа.  

 

Сви документи који служе као доказ о испуњавању услова, достављају се као оригинал 

или овјерена копија.  

 

Сљедећа документа не треба достављати јер иста не могу служити као ваљан доказ: 

 

- Као доказ радног искуства не достављати:  

o радну књижицу која доказује само радни стаж, те не може бити доказ за радно 

искуство;  

o уговор о раду; 

o уговор о обављању привремених и повремених послова; 

o уговор о дјелу и др. уговоре; 

o рјешење или одлуку о заснивању радног односа-исти доказују само почетак радног 

ангажмана и назив радног мјеста, не и континуитет истог;  

o споразум, рјешење или одлуку о престанку радног односа-доказују само моменат 

престанка радног ангажмана и сл. будући да иста из наведених разлога не могу бити 

ваљан доказ о радном искуству.  

o Такође, не достављати документа која не садрже елементе потврде или увјерења, 

односно документа у којима није децидно наведено сљедеће: основне генералије, 

врста школске спреме у оквиру радног мјеста тј. стручна спрема предвиђена за 

конкретно радно мјесто, назив радног мјеста, прецизирано раздобље радног 

ангажовања, те остали релевантни подаци за доказивање тражене врсте радног 

искуства. 

Кандидати који се пријављују на више радних мјеста, подносе пријаву на свако радно 

мјесто појединачно и уз сваку пријаву достављају тражену документацију. 

 

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања.   

 

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узети у разматрање. 

 

Јавни Конкурс ће се објавити у дневним листовима "Глас Српске" Бања Лука, "Ослобођење" 

Сарајево и "Вечерњи лист" Мостар и на wеб страници "Електропренос - Електропријенос БиХ" 

www.elprenos.ba. Ако Конкурс не буде истовремено објављен, рок ће се рачунати од дана 

посљедњег објављивања. 

 

Пријаву слати препорученом пошиљком на адресу "Електропренос – Електропријенос БиХ" 

а.д. Бања Лука, Марије Бурсаћ 7а, 78 000 Бања Лука/пријава на конкурс/. 

 

 


