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Завод за запошљавање Републике Српске 
Филијала Бања Лука   

                                                                                                           Саве Мркаља бр. 14  
 

 

ПРЕДМЕТ: Обавјештење о потреби за радником у одјељењу за техничку подршку 

бензинских станица на радно мјесто Инжењер за експлоатацију, извршилаца .................1 

 

Услови за заснивање радног односа: 

 

1. Општи услови који су прописани законом. 
 

2. Посебни услови: 
 

- VII степен стручне спреме, машинског смјера и радним стажом у струци од најмање 
2 године;  

- Познавање рада на рачунару (Word, Excel);  

- Познавање рада на бензинским станицама;  

- Иницијативност, висок  степен самосталности и одговорности, вјештина 

извршавања више задатака истовремено, умијеће постизања договора и вјештина 

ефикасног комуницирања.   

- Додатно образовање представља предност. 

 

3. Опис Послова 
 

- Спроводи ремонтне и грађевинске радове и врши припрему потребне техничке 

документације за обављање тих радова; 

- Организује набавке грађевинских и резервних дијелова за обављање радова, 

контролише њихово рационално кориштење;  

- Припрема техничке задатке потребне за спровођење тендерских процедура 

- Припрема приједлоге за избор понуђача – уговорача;  

- Спроводи активности везане за уговоре, припрему и формирање уговора;  

- контролише извршење обавеза уговарача из закључених уговора;  

- јешава техничке проблеме (кварове) који доводе до застоја у раду опреме, уређаја, 

односно бензинских пумпних станица;  

- Омогућава техничку експлоатацију бензинских пумпи; 

- Организује пуштње објеката – бензинских пумпи у рад. 

 

 

 

 

 



           ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА: 

- Копија дипломе (овјерена); 

- Биографија (CV) и фотографија; 

- Докази о радном искуству. 

 

Кандидат се прима у радни однос уз обавезан пробни рад од три мјесеца. 

 

Обавјештавамо вас да смо сагласни да нашу потребу за радником објавите у дневним 

листовима, на други уобичајен начин (у вашим просторијама) или да нам понудите одређен 

избор лица за заснивање радног односа из ваше евиденције незапослених. 

 

 

 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. 
 

Документи се достављају лично, електронски или на адресу: 

„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, ул. Краља Алфонса XIII бр. 9 (са назнаком потреба за 

радником). 

Телефон: 051/490-345; 051/491-013 

Факс: 051/218-843 

Е-mail: info@nestropetrol.com 

Е-mail: d.lazic@nestropetrol.com 
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