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ОБАВЈЕШТЕЊЕ 

о пријему у радни однос запосленика по Јавном огласу за избор запосленика у 

Државнoj агенцији за истраге и заштиту објављеном у средствима информисања 

10.10.2017. године 

 

 

 

           Обавјештавамо кандидате који су приступили тестирању да је Комисија за избор 

запосленика у Државној агенцији за истраге и заштиту, по Јавном огласу објављеном у 

средствима информисања 10.10.2017. године, у цјелости провела предвиђену процедуру 

у складу са расписаним јавним огласом, Законом о раду у институцијама Босне и 

Херцеговине, Правилником о унутрашњој организацији Државне агенције за истраге и 

заштиту и Пословником о раду Комисије за избор запосленика. 

           Након завршене процедуре избора, директор Државне агенције за истраге и 

заштиту донио је Одлуку о пријему у радни однос запосленика са Листе најуспјешнијих 

кандидата како слиједи: 

 

1. Кандидат Z12, на радно мјесто администратор-оператер-дактилограф у 

Одсјеку за истраживање ратних злочина и кривичних дјела кажњивих по 

међународном хуманитарном праву у Регионалној канцеларији Бањалука 

(као најуспјешнији кандидат са коначном оцјеном 8,66 будући да је други 

кандидат Z13 на Листи успјешних кандидата освојио мањи укупан број 

бодова, односно коначну оцјену 8,00); 

 

2. Кандидат Z11, на радно мјесто техничар за радио и телефонске системе у 

Групи за оперативно дежурство, везу и криптозаштиту у Регионалној 

канцеларији Бањалука (као најуспјешнији кандидат са коначном оцјеном 

8,33 будући да је други кандидат Z10 на Листи успјешних кандидата освојио 

мањи укупан број бодова, односно коначну оцјену 7,83); 

 

3. Кандидат Z4, на радно мјесто техничар за радио и телефонске системе у 

Групи за оперативно дежурство, везу и криптозаштиту у Регионалној 

канцеларији Мостар (као једини успјешан кандидат, будући да није било 

других кандидата који су позвани на тестирање). 
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           За радно мјесто самостални референт-техничар за радио и бежичне системе у 

Регионалној канцеларији Бањалука није било кандидата који испуњавају тражене 

услове, односно није било кандидата који су позвани на тестирање. 

           Кандидати који су приступили тестирању биће писмено обавијештени о 

резултатима тестирања, уз могућност изјављивања приговора директору Државне 

агенције за истраге и заштиту у року од осам дана од дана пријема обавјештења.  
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