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О Г Л А С
за пријем у радни однос на неодређено вријеме

Расписује  се  оглас  за пријем у  радни однос 20 извршилаца на слиједећа радна
мјеста:

1. НОВИНАР са познавањем бошњачког језика – 
информативно политички програм ТВ,              

2. НОВИНАР са познавањем хрватског језика – 
информативно политички програм ТВ,    

3. НОВИНАР са познавањем бошњачког језика – 
у ТВ програму за културу,                    

4. НОВИНАР са познавањем хрватског језика – 
у ТВ програму за културу,    

5. ВОДИТЕЉ са познавањем бошњачког језика – 
      информативно политички програм ТВ,    

6. ВОДИТЕЉ са познавањем хрватског језика – 
информативно политички програм ТВ,    

7. НОВИНАР са познавањем бошњачког језика – 
информативно политички програм радија,   

8. НОВИНАР са познавањем хрватског језика – 
      информативно политички програм радија,    

9. ПРОДУЦЕНТ са познавањем бошњачког језика – 
у дневном програму радија,    

10. ПРОДУЦЕНТ са познавањем хрватског језика – 
у дневном програму радија,   

11. ПРОДУЦЕНТ СПЕЦИЈАЛНОГ ПРОГРАМА са познавањем 
бошњачког језика –  у специјалном програму радија,   

12. ПРОДУЦЕНТ СПЕЦИЈАЛНОГ ПРОГРАМА са познавањем 
хрватског језика – у специјалном програму радија,    

13. ЛЕКТОР за бошњачки језик,    

14. ЛЕКТОР за хрватски језик,    



За радна мјеста од редног броја 1 до редног броја 12 потребно је да кандидати,
поред општих услова, испуњавају и посебне услове: ВСС/ВС/ССС, знање рада на
рачунару и знање енглеског језика.

За радно мјесто под редним бројем 11 потребно је познавање бошњачког језика и
културе,  историје  и  обичаја  бошњачког  народа,  а  за  радно  мјесто  под  редним
бројем 12 потребно је познавање хрватског језика и културе, историје и обичаја
хрватског народа.

За радно  мјесто  под редним бројем 13 и 14 кандидати  треба да  имају  завршен
факултет на одсјеку за бошњачки или хрватски језик.

Оглас је отворен до попуне.

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни доставити доказ о завршеној школи, доказ
о оспособљености за рад на рачунару и знању енглеског језика. Прије заснивања
радног односа извршиће се тестирање стручне способности кандидата.

Непотпуне пријаве неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично или поштом на адресу:

ЈП РТРС, Бања Лука, Сектор људских ресурса, Трг РС бр. 9, са назнаком „ЗА ОГЛАС“.


