
Na osnovu ~lana 37. Zakona o dr`avnim slu`benici-
ma (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08) i
~lana 69. st. 1. i 2. Zakona o republi~koj upravi (“Slu-
`beni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08 i 11/09), di-
rektor Agencije za dr`avnu upravu, uz saglasnost Vlade
Republike Srpske,  d o n o s i

P R A V I L N I K

O JEDINSTVENIM PRAVILIMA I PROCEDURI 
JAVNE KONKURENCIJE ZA ZAPO[QAVAWE I

POSTAVQEWE DR@AVNIH SLU@BENIKA

I - OSNOVNE ODREDBE

^lan 1.

(1) Ovim pravilnikom ure|uje se postupak
sprovo|ewa javnog konkursa i internog oglasa, izbor
kandidata za zapo{qavawe i postavqewe dr`avnih slu-
`benika, sadr`aj i oblik obrasca prijave na javni kon-
kurs i interni oglas, kao i druga pitawa u vezi sa
zapo{qavawem i postavqewem dr`avnih slu`benika.

(2) Pravila i procedure propisane ovim pravilni-
kom sadr`e i obezbje|uju pravednost i javnost konkuren-
cije i izbor kandidata koji posjeduju najboqe profesio-
nalne i stru~ne sposobnosti, u skladu sa Zakonom o dr-
`avnim slu`benicima (u daqem tekstu: Zakon).

^lan 2. 

Radno mjesto mo`e se popuniti samo ukoliko je
predvi|eno pravilnikom o unutra{woj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u republi~kom organu
uprave i ako wegovo popuwavawe odgovara kadrovskom
planu republi~kog organa uprave za teku}u godinu.

II - SPROVO\EWE JAVNE KONKURENCIJE

^lan 3. 

(1) Javna konkurencija podrazumijeva raspisivawe i
objavqivawe javnog konkursa i internog oglasa za popu-
nu upra`wenih radnih mjesta dr`avnih slu`benika.

(2) Javni konkurs i interni oglas raspisuje, objavqu-
je i sprovodi Agencija za dr`avnu upravu (u daqem tek-
stu: Agencija), na zahtjev i u ime republi~kog organa
uprave.

^lan 4.

Agencija na zahtjev i u ime republi~kog organa upra-
ve raspisuje javni konkurs za popunu upra`wenog radnog
mjesta dr`avnog slu`benika, i to: pomo}nik ministra,
sekretar ministarstva, rukovodilac republi~ke uprave
i republi~ke upravne organizacije, zamjenik i pomo}nik
rukovodioca republi~ke uprave i republi~ke upravne
organizacije, glavni republi~ki inspektor, sekretar u
Agenciji, inspektor, interni revizor, stru~ni savjet-
nik, rukovodilac unutra{we organizacione jedinice,
vi{i stru~ni saradnik i stru~ni saradnik sa vi{om
{kolskom spremom, i stru~ni saradnik sa sredwom
stru~nom spremom.

^lan 5. 

(1) Agencija objavquje javni konkurs na internet
stranici Agencije, dnevnim novinama, a mo`e i u drugim
sredstvima javnog informisawa, dostupnim svim gra|a-
nima Bosne i Hercegovine.

(2) Prijave na javni konkurs podnose se u roku od 15
dana od dana objavqivawa u dnevnim novinama.

^lan 6. 

(1) Agencija na zahtjev i u ime republi~kog organa
uprave raspisuje, objavquje i sprovodi interni oglas ka-
da se popuwavawe upra`wenih radnih mjesta dr`avnih
slu`benika vr{i iz reda zaposlenih u republi~kim or-
ganima uprave.

(2) Interni oglas se objavquje na oglasnoj tabli re-
publi~kog organa uprave u kojem se vr{i popuna
upra`wenog radnog mjesta i na internet stranici Agen-
cije.

(3) Prijave na interni oglas podnose se Agenciji u
roku od 15 dana od dana objavqivawa internog oglasa na
oglasnoj tabli republi~kog organa uprave.

(4) Pravo u~e{}a na internom oglasu imaju dr`avni
slu`benici iz svih republi~kih organa uprave koji
ispuwavaju uslove iz internog oglasa.

^lan 7.

(1) Kandidati koji se prijavquju na javni konkurs i
interni oglas, moraju ispuwavati op{te i posebne uslo-
ve, i to:

a) op{ti uslovi:

1) da je dr`avqanin Bosne i Hercegovine ili Repu-
blike Srpske,

2) da je stariji od 18 godina,

3) da ima op{tu zdravstvenu sposobnost,

4) da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu
kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci, ili za krivi~no
djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u re-
publi~kom organu uprave i

5) da nije otpu{ten iz organa uprave kao rezultat di-
sciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i
Hercegovini tri godine prije objavqivawa konkursa;

b) posebni uslovi:

1) odgovaruju}a {kolska sprema,

2) polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim orga-
nima uprave,

3) potrebno radno iskustvo u tra`enom stepenu obra-
zovawa i

4) druge uslove utvr|ene zakonom, drugim propisima
ili pravilnikom o unutra{woj organizaciji i sistema-
tizaciji radnih mjesta republi~kog organa uprave u ko-
me se vr{i popuna upra`wenog radnog mjesta.
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^lan 8. 

Javni konkurs i interni oglas sadr`e:

a) podatke o republi~kom organu uprave koji ogla{a-
va popunu upra`wenog radnog mjesta,

b) naziv upra`wenog radnog mjesta koje se ogla{ava,

v) broj potrebnih izvr{ilaca,

g) opis poslova radnog mjesta koje se ogla{ava,

d) op{te i posebne uslove predvi|ene za obavqawe
poslova radnog mjesta koje se ogla{ava, 

|) mjesto, adresa, na~in i rok podno{ewa prijava i
tra`enih dokaza i

e) dokaze koje je kandidat du`an prilo`iti, a kojima
dokazuje ispuwavawe op{tih i posebnih uslova navede-
nih u javnom konkursu i internom oglasu.

III - SADR@AJ I OBLIK OBRASCA PRIJAVE NA
JAVNI KONKURS I INTERNI OGLAS

^lan 9.

(1) Prijava za u~e{}e na javnom konkursu podnosi se
na propisanom obrascu Prijave na javni konkurs koji se
nalazi u Prilogu ovog pravilnika i ~ini wegov sastav-
ni dio (Obrazac broj 1).

(2) Obrazac prijave iz stava 1. ovog ~lana je formata
A4, a u isti se unose podaci o nazivu republi~kog orga-
na uprave, nazivu upra`wenog radnog mjesta dr`avnog
slu`benika, datumu i na~inu objavqivawa javnog kon-
kursa, li~ni podaci, podaci o obrazovawu i drugim
oblicima stru~nog usavr{avawa i osposobqavawa u
profesiji, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima i
posebne izjave. 

(3) Prijava za u~e{}e na internom oglasu podnosi se
na propisanom obrascu Prijave na interni oglas koji se
nalazi u Prilogu ovog pravilnika i ~ini wegov sastav-
ni dio (Obrazac broj 2).

(4) Obrazac prijave iz stava 3. ovog ~lana je formata
A4, a u isti se unose podaci o nazivu republi~kog orga-
na uprave, podaci o nazivu upra`wenog radnog mjesta dr-
`avnog slu`benika, datumu i na~inu objavqivawa inter-
nog oglasa, li~ni podaci, podaci o obrazovawu i drugim
oblicima stru~nog usavr{avawa i osposobqavawa u
profesiji, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima i
posebne izjave.

(5) Obrasci prijava dostupni su na internet strani-
ci Agencije, a mogu se dobiti i u Agenciji.

^lan 10.

(1) Uz prijavu na javni konkurs i interni oglas kan-
didati prila`u dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih
uslova, i to:

a) uvjerewe o dr`avqanstvu,

b) qekarsko uvjerewe,

v) diplomu o zavr{enoj {kolskoj spremi,

g) uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu za rad u re-
publi~kim organima uprave, 

d) uvjerewe ili potvrdu o radnom iskustvu u tra`e-
nom stepenu obrazovawa i

|) druge dokaze o ispuwavawu posebnih uslova nave-
denih u javnom konkursu ili internom oglasu.

(2) Prijave se mogu dostaviti li~no, putem po{te ili
elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije, na adre-
su nazna~enu u javnom konkursu i internom oglasu. 

(3) Kandidati koji prijave dostavqaju putem veb saj-
ta, u roku od sedam dana od dana prijave, dostavqaju do-
kaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova.

(4) Neblagovremene, nedopu{tene, nerazumqive ili
nepotpune prijave, na prijedlog konkursne komisije,
Agencija odbacuje zakqu~kom protiv koga nije dozvoqe-
na posebna `alba.

IV - POSTUPAK IZBORA

^lan 11.

(1) Agencija imenuje konkursnu komisiju za
sprovo|ewe postupka izbora dr`avnog slu`benika putem
javnog konkursa i internog oglasa (u daqem tekstu: Ko-
misija).

(2) Komisiju sa~iwava pet ~lanova, od kojih su tri
~lana dr`avni slu`benici iz republi~kih organa upra-
ve na koje se javna konkurencija odnosi i koji imaju naj-
mawe isti stepen {kolske spreme koja je propisana za
radno mjesto koje se popuwava, dok se dva ~lana imenuju
sa liste koju utvr|uje Agencija.

(3) Komisija }e, po mogu}nosti, odra`avati propor-
cionalnu nacionalnu i polnu zastupqenost.

(4) Ako u republi~kom organu uprave, za koji se spro-
vodi javna konkurencija, nema zaposlenih dr`avnih slu-
`benika sa odgovaraju}im stepenom {kolske spreme, ru-
kovodilac organa mo`e zatra`iti da ih predlo`i ruko-
vodilac organa u ~ijem sastavu se nalazi.

(5) U slu~aju izbora kandidata za rukovodioca repu-
bli~ke uprave ili republi~ke upravne organizacije, tri
~lana komisije predla`e rukovodilac organa u ~ijem su
sastavu, odnosno Vlada Republike Srpske (u daqem tek-
stu: Vlada) za one republi~ke uprave i republi~ke uprav-
ne organizacije koje za svoj rad odgovaraju Vladi.

^lan 12.

(1) Komisija usvaja poslovnik o radu ve}inom glaso-
va ~lanova Komisije i bira predsjedavaju}eg izme|u svo-
jih ~lanova.

(2) Komisija o svom radu vodi zapisnik.

^lan 13.

U slu~aju postojawa sukoba interesa (srodnik po kr-
vi u prvoj liniji, u pobo~noj liniji do ~etvrtog stepena
zakqu~no, bra~ni drug ili srodnik po tazbini do drugog
stepena zakqu~no, pa i onda kada je brak prestao, pri-
jateqski odnosi, pristrasnost na nacionalnoj, vjerskoj
ili drugoj osnovi), a koji mo`e dovesti u pitawe objek-
tivnost ili nepristrasnost rada, ~lan Komisije ne mo`e
u~estvovati u radu Komisije.

^lan 14.

(1) U slu~aju postojawa sukoba interesa iz razloga
navedenih u ~lanu 13. ovog pravilnika, ~lan Komisije
du`an je da da pismenu izjavu o tome da li ima interes u
vezi sa sprovo|ewem konkurencije, najkasnije do dana
odr`avawa ulaznog intervjua.

(2) U slu~aju postojawa sukoba interesa ~lana Komi-
sije iz republi~kog organa uprave u kojem se vr{i prijem
dr`avnih slu`benika, rukovodilac republi~kog organa
uprave }e u pismenoj formi predlo`iti novog ~lana.

(3) U slu~aju postojawa sukoba interesa ~lana Komi-
sije sa liste, direktor Agencije }e donijeti rje{ewe o
imenovawu novog ~lana Komisije.

(4) Zahtjev za utvr|ivawe sukoba interesa, pri-
javqeni kandidat mo`e da podnese neposredno Agenciji
najkasnije do dana odr`avawa intervjua.

(5) O postojawu sukoba interesa ~lana Komisije
odlu~uje Agencija rje{ewem.

^lan 15.

(1) Sastav Komisije i spisak prijavqenih kandidata
na javni konkurs i interni oglas, Agencija }e u~initi
dostupnim putem internet stranice Agencije, najmawe
tri dana prije odr`avawa intervjua.

(2) Sastav i ~lanovi Komisije ne mogu se mijewati
tri dana prije odr`avawa intervjua. 

^lan 16.

(1) Zadatak Komisije jeste da sprovede postupak izbo-
ra dr`avnog slu`benika putem javnog konkursa i inter-
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nog oglasa, {to podrazumijeva provjeru ispuwavawa
uslova javnog konkursa i internog oglasa, i ulazni in-
tervju sa kandidatima.

(2) U sprovo|ewu postupka za izbor dr`avnog slu`be-
nika Komisija vr{i izbor kandidata na isti na~in za
sve kandidate koji se prijavquju za isto upra`weno rad-
no mjesto.

(3) Kandidati koji ispuwavaju op{te i posebne uslo-
ve, o vremenu i mjestu odr`avawa intervjua obavje{tava-
ju se pojedina~no pismenim putem i putem internet stra-
nice Agencije.

^lan 17.

Ulazni intervju podrazumijeva pojedina~ni razgovor
sa kandidatima na osnovu kojeg se utvr|uje sposobnost
kandidata da radi na odre|enom radnom mjestu na koje se
konkurencija odnosi, op{ta predanost kandidata slu-
`bi u republi~kim organima uprave, wegova ukupna
stru~nost i sposobnost, kao i na~in organizovawa i
izvr{avawe poslova na tom radnom mjestu.

^lan 18.

(1) Ulazni intervju traje najdu`e jedan sat.

(2) Svaki ~lan Komisije u~estvuje u razgovoru sa kan-
didatom, u skladu sa Poslovnikom o radu Komisije.

(3) Komisija vodi zapisnik o toku razgovora za sva-
kog kandidata i u isti se upisuju pitawa i bodovi dodi-
jeqeni od svakog ~lana Komisije.

^lan 19.

(1) Nakon zavr{enog ulaznog intervjua, svaki ~lan
Komisije vr{i bodovawe, tako {to kandidatima dodje-
quje od pet do deset bodova.

(2) Kona~an rezultat konkurencije predstavqa uku-
pan zbir bodova dodijeqenih od svakog ~lana Komisije.

^lan 20.

Nakon utvr|ivawa kona~nih rezultata javne konku-
rencije, Komisija sa~iwava listu uspje{nih kandidata i
istu sa kompletnom dokumentacijom dostavqa Agenciji.

^lan 21.

(1) Ukoliko Agencija, po prijemu kompletne dokumen-
tacije, ocijeni da je Komisija postupila u skladu sa od-
redbama ovog pravilnika, potvr|uje listu uspje{nih
kandidata i sa~iwava prijedlog za zapo{qavawe i
postavqewe najuspje{nijeg kandidata sa liste.

(2) Agencija prilikom sa~iwavawa prijedloga za
zapo{qavawe i postavqewe najuspje{nijih kandidata,
stavqa ostale uspje{ne kandidate na rezervni spisak
redosqedom koji odgovara broju ukupnih bodova kandi-
data.

(3) Ukoliko dva ili vi{e uspje{nih kandidata imaju
isti broj bodova, prijedlog za postavqewe, odnosno za-
snivawe radnog odnosa, kao i rezervni spisak kandidata
sa~iwava se prema redosqedu koji predla`e Komisija
glasawem.

(4) Ukoliko Komisija prilikom glasawa ne donese
odluku o redosqedu kandidata iz stava 3. ovog ~lana, re-
zervni spisak kandidata, sa istim brojem bodova,
sa~iwava se po azbu~nom redu.

(5) Ukoliko Agencija utvrdi da Komisija nije postu-
pila u skladu sa odredbama ovog pravilnika, Agencija }e
ponovo sazvati Komisiju ili sprovesti postupak za
formirawe nove komisije.

^lan 22.

Agencija objavquje rezultate javne konkurencije na
internet stranici Agencije.

^lan 23.

Agencija mora sprovesti postupak izbora kandidata
u roku od 60 dana, ra~unaju}i od dana isteka konkursnog
roka.

^lan 24.

Postupak postavqewa mora se zavr{iti najkasnije u
roku od 60 dana od dana prijema prijedloga Agencije, za
dr`avne slu`benike koje postavqa Vlada, a za ostale dr-
`avne slu`benike u roku od 30 dana od dana prijema pri-
jedloga Agencije.

^lan 25. 

(1) Akt o postavqewu rukovode}ih dr`avnih slu`be-
nika, na prijedlog Agencije, donosi Vlada na period od
pet godina, sa mogu}no{}u obnove mandata.

(2) Akt o postavqewu objavquje se u “Slu`benom gla-
sniku Republike Srpske”.

(3) Rukovodilac republi~kog organa uprave, na prije-
dlog Agencije, donosi rje{ewe o zasnivawu radnog odno-
sa dr`avnog slu`benika.

^lan 26.

(1) Nakon sprovedenog postupka izbora internim
ogla{avawem, sadr`ina rje{ewa zavisi od toga da li je
izabrani kandidat iz istog ili drugog organa.

(2) Ako je izabrani kandidat iz istog republi~kog
organa uprave, rukovodilac organa donosi rje{ewe o
wegovom premje{taju sa jednog na drugo radno mjesto, a
ako je izabrani kandidat iz drugog republi~kog organa
uprave, rje{ewe o wegovom premje{taju donosi rukovo-
dilac organa u koji je izabrani kandidat premje{ten.

^lan 27.

(1) Izabrani kandidat du`an je da stupi na rad najka-
snije u roku od 15 dana od dana kona~nosti rje{ewa o
postavqewu, odnosno zapo{qavawu.

(2) Ako izabrani kandidat ne stupi na rad u roku iz
stava 1. ovog ~lana, smatra se da je odustao, a rukovodi-
lac organa mo`e da izabere drugog kandidata po broju
osvojenih bodova sa liste uspje{nih kandidata.

(3) Izabrani kandidat sti~e prava i du`nosti iz
radnog odnosa u republi~kom organu uprave u koji je
primqen od dana stupawa na rad.

^lan 28.

(1) Nakon dono{ewa akta o postavqewu, odnosno
rje{ewa o zasnivawu radnog odnosa, Agencija sve u~esni-
ke javne konkurencije obavje{tava o izvr{enom izboru
kandidata, ukqu~uju}i i kandidate ~ija je prijava, na
prijedlog Komisije, zakqu~kom Agencije odba~ena kao
neblagovremena, nedopu{tena, nerazumqiva ili nepot-
puna.

(2) U~esnik javne konkurencije ima pravo da u roku od
15 dana od dana prijema obavje{tewa izjavi `albu, ako
smatra da ispuwava uslove za zaposlewe na radnom mje-
stu, a nije pozvan na intervju ili da izabrani kandidat
ne ispuwava uslove za zaposlewe na radno mjesto ili da
su se u izbornom postupku desile takve nepravilnosti
koje bi mogle uticati na objektivnost wegovog ishoda.

(3) @alba se podnosi Odboru dr`avne uprave za `al-
be, putem Agencije, izuzev ako je rije~ o dr`avnim
slu`benicima koje postavqa Vlada.

^lan 29.

(1) Javni konkurs nije uspio ako Komisija utvrdi da
ni jedan kandidat ne ispuwava uslove propisane za izbor
kandidata ili ako Vlada ne donese rje{ewe o
postavqewu u roku od 60 dana od dana prijema prijedlo-
ga Agencije, odnosno rukovodilac organa ako ne donese
rje{ewe o zasnivawu radnog odnosa u roku od 30 dana od
dana prijema prijedloga Agencije.

(2) O razlozima neuspjelog javnog konkursa Komisija,
Vlada ili rukovodilac republi~kog organa uprave dono-
se zakqu~ak i dostavqaju Agenciji radi obavje{tavawa
u~esnika javnog konkursa.
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V - ZAVR[NE ODREDBE

^lan 30.

Stupawem na snagu ovog pravilnika prestaje da va`i
Pravilnik o jedinstvenim pravilima i proceduri spro-
vo|ewa javne konkurencije za zapo{qavawe, imenovawe i
postavqewe dr`avnih slu`benika (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, broj 84/03).

^lan 31.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana

objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.

Broj: 23.01/120-81/09
3. juna 2009. godine Direktor,
Bawa Luka Dragomir Kutlija, s.r.
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PRILOG 

Republika Srpska  Obrazac 1. 
Agencija za dr`avnu upravu 
Bawa Luka 

PRIJAVA NA JAVNI KONKURS 

I PODACI O RADNOM MJESTU I OBJAVQENOM JAVNOM KONKURSU 

Naziv radnog mjesta: 

Naziv republi~kog organa uprave: 
Datum objavqivawa 
javnog konkursa: 

Na~in objavqivawa 
javnog konkursa: 

II LI^NI PODACI 

JMB: Prezime: Ime: O~evo ime: Djevoja~ko prezime: 

Mjesto ro|ewa: Nacionalnost: Datum ro|ewa:  Bra~ni status: 
/_/  Neo`ewen/neudata 
/_/  O`ewen/udata    
/_/  Razveden-a 
/_/  Udovac/udovica      

Pol: 

/_/  Mu{ki 
/_/  @enski 

Adresa: Broj telefona: 

III PODACI O OBRAZOVAWU 
A) 

Ta~an naziv zavr{ene sredwe {kole: Mjesto: Godina zavr{etka: 

Ta~an naziv zavr{ene vi{e {kole: Mjesto: Godina zavr{etka: 

Ta~an naziv zavr{ene visoke {kole – 
fakulteta:  

Mjesto: Godina zavr{etka: 

B)  POLO@EN STRU^NI ISPIT 
[kolska sprema: Dana: Mjesto: Uvjerewe broj: 

POLO@EN PRAVOSUDNI ISPIT 
Datum: Mjesto: Uvjerewe broj: 

MAGISTERIJ 
Tema: Dana: Mjesto: Ustanova: 

DOKTORAT 
Tema: Dana: Mjesto: Ustanova: 

V) Drugi oblici stru~nog usavr{avawa u profesiji

Naziv sjedi{te i dr`ava 
Poha|ao/la 
od  do 

Vrsta 
Ste~ene diplome ili 
potvrde o zavr{etku 
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G) ^lanstvo u profesionalnim udru`ewima:

D) Objavqeni tekstovi, nau~ni radovi, (nije potrebno prilagati) i nau~ne konferencije na kojima ste aktivno
u~estvovali: 

IV RADNO ISKUSTVO 
Po~ev{i od va{eg sada{weg ili posqedweg radnog mjesta, navedite idu}i unazad, stara radna mjesta na 

kojima ste radili/bili profesionalno anga`ovani. Za svako od wih, koristite zasebnu rubriku. Ukoliko nemate 
vi{e mjesta koristite dodatni list papira. 

A Od (mjesec, godina): Do  (mjesec, godina): Ta~an naziv va{eg radnog mjesta: 

Naziv poslodavca: Adresa poslodavca: Ime pretpostavqenog: 

Opis radnih du`nosti: Razlog zbog kojeg ste napustili posao: 

B Od (mjesec, godina): Do  (mjesec, godina): Ta~an naziv va{eg radnog mjesta: 

Naziv poslodavca: Adresa poslodavca: Ime pretpostavqenog: 

Opis radnih du`nosti: Razlog zbog kojeg ste napustili posao: 

V Od (mjesec, godina): Do  (mjesec, godina): Ta~an naziv va{eg radnog mjesta: 

Naziv poslodavca: Adresa poslodavca: Ime pretpostavqenog: 

Opis radnih du`nosti: Razlog zbog kojeg ste napustili posao: 

G Od (mjesec, godina): Do  (mjesec, godina): Ta~an naziv va{eg radnog mjesta: 

Naziv poslodavca: Adresa poslodavca: Ime pretpostavqenog:: 

Opis radnih du`nosti: Razlog zbog kojeg ste napustili posao: 

D Od (mjesec, godina): Do  (mjesec, godina): Ta~an naziv va{eg radnog mjesta: 

Naziv poslodavca: Adresa poslodavca: Ime pretpostavqenog: 

Opis radnih du`nosti: Razlog zbog kojeg ste napustili posao: 

V DODATNE SPOSOBNOSTI 
1. Znawe stranih jezika  (poja{wewe simbola za poznavawe jezika A, B, C, D, E)

JEZIK A B C D E 

A – odli~no poznavawe, podjednako kao i materwi jezik. 
B – vrlo dobro poznavawe, te~nost u razgovoru i ispravnost u 
pisawu; od zaposlenog se o~ekuje da se u izvr{avawu radnih 
zadataka slu`i stranim jezikom i priprema razli~ite pisane 
materijale vezane za posao. 
C – dobro poznavawe, poznavawe jezika gdje se od zaposlenog 
o~ekuje da u~estvuje u razgovorima ili sastancima, ~itawe i 
razumijevawe tekstova vezanih za posao, i pisawe jednostavnih 
tekstova. 
D – minimalno poznavawe, dovoqno ili minimalno slu`ewe 
jezikom; od zaposlenog se tra`i da razumije jednostavne 
razgovore, obra}awe na stranom jeziku ili ~itawe jednostavnih 
tekstova. 
E – ne poznaje strani jezik. 

2. Slu`ewe ra~unarom
Molimo da navedete sa kojim se ra~unarskim programima slu`ite: 
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POSEBNE IZJAVE 
Pod punom krivi~nom i materijalnom odgovorno{}u izjavqujem: 

1. da nisam pod optu`nicom Me|unarodnog tribunala za biv{u Jugoslaviju u Hagu i da nisam odbio
naredbu da se pojavim pred Tribunalom – ~lan IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

2. da nisam osu|en za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe 6 ({est) mjeseci ili za
krivi~no djelo koje me ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u republi~kom organu uprave i da se
protiv mene ne vodi krivi~ni postupak pred doma}im ili stranim sudom;

3. da nisam otpu{ten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni
i Hercegovini 3 (tri) godine prije objavqivawa konkursa;

4. da se na mene ne odnose odredbe Zakona o dr`avnim slu`benicima koje reguli{u nespojivost i sukob
interesa.

Datum: Potpis: 

NAPOMENA: Uz prijavu ste du`ni prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova u skladu sa 
Zakonom o dr`avnim slu`benicima. 

UPUTSTVO: Molimo odgovorite na svako pitawe jasno i u potpunosti. 

Republika Srpska        Obrazac 2. 
Agencija za dr`avnu upravu 
Bawa Luka 

PRIJAVA NA INTERNI OGLAS 

I PODACI O RADNOM  MJESTU I OBJAVQENOM  INTERNOM OGLASU 

Naziv radnog mjesta: 

Naziv republi~kog organa uprave: Datum objavqivawa 
internog oglasa: 

Na~in objavqivawa 
internog oglasa: 

II LI^NI PODACI 

JMB: Prezime: Ime: O~evo ime: Djevoja~ko prezime: 

Mjesto ro|ewa: Nacionalnost: Datum ro|ewa:  Bra~ni status: 
/_/  Neo`ewen/neudata 
/_/  O`ewen/udata    
/_/  Razveden-a  
/_/ Udovac/udovica       

Pol: 

/_/  Mu{ki 
/_/  @enski 

Adresa: Broj telefona: 

III PODACI O OBRAZOVAWU 
A) 

Ta~an naziv zavr{ene sredwe {kole: Mjesto: Godina zavr{etka: 

Ta~an naziv zavr{ene vi{e {kole: Mjesto: Godina zavr{etka: 

Ta~an naziv zavr{ene visoke {kole – fakulteta: Mjesto: Godina zavr{etka: 

B)  POLO@EN STRU^NI ISPIT 
[kolska sprema: Dana: Mjesto: Uvjerewe broj: 

POLO@EN PRAVOSUDNI ISPIT 
Datum: Mjesto: Uvjerewe broj: 
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MAGISTERIJ 

Tema: Dana: Mjesto: Ustanova: 

DOKTORAT 

Tema: Dana: Mjesto: Ustanova: 

V) Drugi oblici stru~nog usavr{avawa u profesiji

Naziv sjedi{te i dr`ava 
Poha|ao/la 
od  do 

Vrsta 
Ste~ene diplome ili 
potvrde o zavr{etku 

G) ^lanstvo u profesionalnim udru`ewima:

D) Objavqeni tekstovi, nau~ni radovi, (nije potrebno prilagati) i nau~ne konferencije na kojima ste aktivno
u~estvovali: 

IV RADNO ISKUSTVO 
Po~ev{i od va{eg sada{weg ili posqedweg radnog mjesta, navedite idu}i unazad, stara radna mjesta na 

kojima ste radili/bili profesionalno anga`ovani. Za svako od wih, koristite zasebnu rubriku. Ukoliko nemate 
vi{e mjesta koristite dodatni list papira. 

A 
Od (mjesec, godina): Do  (mjesec, godina): Ta~an naziv va{eg radnog mjesta: 

Naziv poslodavca: Adresa poslodavca: Ime pretpostavqenog: 

Opis radnih du`nosti: Razlog zbog kojeg ste napustili posao: 

B 
Od (mjesec, godina): Do  (mjesec, godina): Ta~an naziv va{eg radnog mjesta: 

Naziv poslodavca: Adresa poslodavca: Ime pretpostavqenog: 

Opis radnih du`nosti: Razlog zbog kojeg ste napustili posao: 

V 
Od (mjesec, godina): Do  (mjesec, godina): Ta~an naziv va{eg radnog mjesta: 

Naziv poslodavca: Adresa poslodavca: Ime pretpostavqenog: 

Opis radnih du`nosti: Razlog zbog kojeg ste napustili posao: 

G 
Od (mjesec, godina): Do  (mjesec, godina): Ta~an naziv va{eg radnog mjesta: 

Naziv poslodavca: Adresa poslodavca: Ime pretpostavqenog: 

Opis radnih du`nosti Razlog zbog kojeg ste napustili posao 

D 
Od (mjesec, godina): Do  (mjesec, godina): Ta~an naziv va{eg radnog mjesta: 

Naziv poslodavca: Adresa poslodavca: Ime pretpostavqenog: 

Opis radnih du`nosti: Razlog zbog kojeg ste napustili posao: 
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V DODATNE SPOSOBNOSTI 

1. Znawe stranih jezika (poja{wewe simbola za poznavawe jezika A, B, C, D, E)

JEZIK A B C D E 

A – odli~no poznavawe, podjednako kao i materwi jezik. 
B – vrlo dobro poznavawe, te~nost u razgovoru i ispravnost u 
pisawu; od zaposlenog se o~ekuje da se u izvr{avawu radnih 
zadataka slu`i stranim jezikom i priprema razli~ite pisane 
materijale vezane za posao. 
C – dobro poznavawe, poznavawe jezika gdje se od zaposlenog 
o~ekuje da u~estvuje u razgovorima ili sastancima, ~itawe i 
razumijevawe tekstova vezanih za posao, i pisawe jednostavnih 
tekstova. 
D – minimalno poznavawe, dovoqno ili minimalno slu`ewe 
jezikom; od zaposlenog se tra`i da razumije jednostavne 
razgovore, obra}awe na stranom jeziku ili ~itawe jednostavnih 
tekstova. 
E – ne poznaje strani jezik. 

2. Slu`ewe ra~unarom
Molimo da navedete sa kojim se ra~unarskim programima slu`ite: 

POSEBNE IZJAVE 
Pod punom krivi~nom i materijalnom odgovorno{}u izjavqujem: 

1. da nisam pod optu`nicom Me|unarodnog tribunala za biv{u Jugoslaviju u Hagu i da nisam odbio naredbu
da se pojavim pred Tribunalom – ~lan IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine; 
2. da nisam osu|en za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe 6 ({est) mjeseci ili za krivi~no
djelo koje me ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u republi~kom organu uprave i da se protiv mene ne vodi 
krivi~ni postupak pred doma}im ili stranim sudom; 
3. da nisam otpu{ten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i
Hercegovini 3 (tri) godine prije objavqivawa konkursa; 
4. da se na mene ne odnose odredbe Zakona o dr`avnim slu`benicima koje reguli{u nespojivost i sukob
interesa. 

Datum: Potpis: 

NAPOMENA: Uz prijavu ste du`ni prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova u skladu sa 
Zakonom o dr`avnim slu`benicima. 

UPUTSTVO: Molimo odgovorite na svako pitawe jasno i u potpunosti. 



Агенција за државну управу

На осно ву чла на 37. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и
117/11) и чла на 69. ст. 1. и 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10 и 86/10), ди рек тор Аген ци је за др жав ну упра ву, уз са -
гла сност Вла де Ре пу бли ке Срп ске,  д о  н о  с и  

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ПРА ВИЛ НИ КА 
О ЈЕ ДИН СТВЕ НИМ ПРА ВИ ЛИ МА И ПРО ЦЕ ДУ РИ ЈАВ НЕ
КОН КУ РЕН ЦИ ЈЕ ЗА ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ И ПО СТА ВЉЕ ЊЕ

ДР ЖАВ НИХ СЛУ ЖБЕ НИ КА

Члан 1.

У Пра вил ни ку о је дин стве ним пра ви ли ма и про це ду ри
јав не кон ку рен ци је за за по шља ва ње и по ста вље ње др жав -
них слу жбе ни ка (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 68/09) у чла ну 9. по сли је ста ва 4. до да је се став 5, ко -
ји гла си:

“(5) Тач ност по да та ка на ве де них у обра сци ма при ја ве
на јав ни кон курс и ин тер ни оглас кан ди да ти по твр ђу ју пот -
пи сом.”.

До са да шњи став 5. по ста је став 6.

Члан 2. 

У чла ну 10. у ста ву 1. тач ка б) бри ше се.

До са да шње т. в) до ђ) по ста ју т. б) до д).

У до са да шњој тач ки г), ко ја по ста је тач ка в), по сли је
ри је чи: “упра ве” до да ју се ри је чи: “или рје ше ње о осло ба -
ђа њу од оба ве зе по ла га ња струч ног ис пи та за рад у ре пу -
блич ким ор га ни ма упра ве у скла ду са Уред бом о струч ном
ис пи ту за рад у упра ви Ре пу бли ке Срп ске (ʼСлу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп скеʼ, бр. 68/11 и 85/11).”.

Став 4. ми је ња се и гла си:

“(4) Аген ци ја у скла ду са За ко ном од ба цу је за кључ ком
не бла го вре ме не, не до пу ште не, не ра зу мљи ве и не пот пу не
при ја ве, као и при ја ве кан ди да та ко ји не ис пу ња ва ју оп ште
и по себ не усло ве из јав ног кон кур са и ин тер ног огла са.”.

По сли је ста ва 4. до да је се но ви став 5, ко ји гла си:

“(5) Иза бра ни кан ди да т на кон спро ве де ног јав ног кон -
кур са и ин тер ног огла са, при је за сни ва ња рад ног од но са,
тре ба да до ста ви увје ре ње о оп штој здрав стве ној спо соб -
но сти.”.

Члан 3.

По сли је чла на 10. до да је се но ви члан 10а., ко ји гла си:
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“Члан 10а.

(1) Жал ба про тив за кључ ка из чла на 10. ст. 4. и 5. овог
пра вил ни ка под но си се пу тем Аген ци је Од бо ру др жав не
упра ве за жал бе у ро ку од три да на од да на при је ма за -
кључ ка. 

(2) Од бор од лу чу је о жал би у скла ду са За ко ном.”.

Члан 4.

У чла ну 11. у ста ву 4. по сли је ри је чи: “на ла зи” до да ју
се за пе та и ри је чи: “од но сно Вла да за оне ре пу блич ке
упра ве и ре пу блич ке управ не ор га ни за ци је ко је за свој рад
од го ва ра ју Вла ди, у скла ду са За ко ном”.

У ста ву 5. по сли је ри је чи: “Вла ди” до да ју се за пе та и
ри је чи: “ко ји мо гу би ти др жав ни слу жбе ни ци из ор га на
упра ве за ко ји се кон ку рен ци ја спро во ди или из ор га на у
чи јем се са ста ву ре пу блич ка упра ва и управ на ор га ни за ци -
ја на ла зи, од но сно Вла де”.

Члан 5. 

У чла ну 14. по сли је ста ва 5. до да је се но ви став 6, ко ји
гла си:

“(6) Про тив рје ше ња Аген ци је о по сто ја њу су ко ба ин -
те ре са чла на Ко ми си је мо же се из ја ви ти жал ба Од бо ру у
скла ду са За ко ном. На кон до но ше ња од лу ке по жал би на -
ста вља се из бор на про це ду ра у сми слу об ја вљи ва ња ли сте
успје шних кан ди да та и до ста вља ња при је дло га за за сни ва -
ње рад ног од но са са нај у спје шни јим кан ди да том, од но сно
при је дло га за по ста вље ње уко ли ко је ри јеч о ру ко во де ћим
др жав ним слу жбе ни ци ма.”.

Члан 6. 

У чла ну 15. став 1. ми је ња се и гла си:

“(1) Са став кон курс не ко ми си је и спи сак кан ди да та ко -
ји ис пу ња ва ју оп ште и по себ не усло ве из јав ног кон кур са
и ин тер ног огла са Аген ци ја ће учи ни ти до ступ ним пу тем
ин тер нет стра ни це Аген ци је, нај ма ње три да на при је одр -
жа ва ња ин тер вјуа у скла ду са За ко ном.”.

Члан 7.

У чла ну 19. по сли је ста ва 2. до да је се но ви став 3, ко ји
гла си:

“(3) Да би кан ди дат био успје шан у по ступ ку кон ку -
рен ци је тре ба да оства ри ви ше од 50% од мо гу ћег бро ја бо -
до ва до ди је ље них од чла но ва кон курс не ко ми си је.”.

Члан 8. 

У чла ну 21. по сли је ста ва 4. до да је се став 5, ко ји гла си:

“(5) Аген ци ја при ли ком са чи ња ва ња при је дло га за за -
по шља ва ње и по ста вље ње нај у спје шни јих кан ди да та са чи -
ња ва и спи сак кан ди да та ко ји ни су би ли успје шни у по -
ступ ку кон ку рен ци је по азбуч ном ре ду, од но сно спи сак
кан ди да та ко ји ни су оства ри ли ви ше од 50% од мо гу ћег
бро ја до ди је ље них бо до ва.”.

До са да шњи став 5. по ста је став 6.

Члан 9.

У скла ду са За ко ном, у чла ну 24. број: “60” за мје њу је
се бро јем: “30”, а број: “30” за мје њу је се бро јем: “15”. 

Члан 10.

У чла ну 25. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “об но ве ман да -
та” до да ју се ри је чи: “на осно ву јав ног кон кур са”.

Члан 11.

У чла ну 26. став 2. ми је ња се и гла си:

“(2) Ако је иза бра ни кан ди дат из истог ре пу блич ког ор -
га на упра ве, ру ко во ди лац ор га на до но си рје ше ње о ње го -
вом рас по ре ђи ва њу са јед ног на дру го рад но мје сто, а ако
је иза бра ни кан ди дат из дру гог ре пу блич ког ор га на упра ве,
рје ше ње о ње го вом рас по ре ђи ва њу до но си ру ко во ди лац
ор га на у ко ји је кан ди дат иза бран у скла ду са За ко ном.”.

Члан 12.

У чла ну 27. у ста ву 2. ри је чи: “мо же да иза бе ре” за мје -
њу ју се ри јеч ју: “би ра”. 

Члан 13.

Члан 28. ми је ња се и гла си:

“Оба вје ште ње и рје ше ње о по ста вље њу, од но сно из бо -
ру до ста вља се свим кан ди да ти ма ко ји су уче ство ва ли на
ин тер вјуу, у скла ду са За ко ном.”.

Члан 14.

Члан 29. ми је ња се и гла си:

“(1) Јав ни кон курс, од но сно ин тер ни оглас ни је успио
уко ли ко ни су ис пу ње ни усло ви из чла на 40. За ко на.

(2) О раз ло зи ма не у спје лог јав ног кон кур са, од но сно
ин тер ног огла са, на при је длог кон курс не ко ми си је, Аген -
ци ја до но си за кљу чак и до ста вља га ор га ну на ко ји се кон -
ку рен ци ја од но си и кан ди да ти ма.”.

Члан 15.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 23.01/120-30/12 
14. марта 2012. го ди не В.д. директора,
Бања Лука Дра го мир Ку тли ја, с.р.
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Агенција за државну управу
На основу члана 37. Закона о државним службеницима 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11 
и 37/12) и члана 89. ст. 1. и 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), директор Агенције за државну 
управу, уз сагласност Владе Републике Српске, 02.03.2015. 
године,  д о н о с и 

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ЈЕДИНСТВЕНИМ ПРАВИЛИМА И ПРОЦЕДУРИ ЈАВНЕ 
КОНКУРЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ПОСТАВЉЕЊЕ 

ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА

Члан 1.
(1) У Правилнику о јединственим правилима и проце-

дури јавне конкуренције за запошљавање и постављење 
државних службеника (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 68/09 и 31/12) у члану 10. став 1. мијења се и гласи:

“(1) Уз пријаву на јавни конкурс или интерни оглас кан-
дидати прилажу фото-копије сљедећих докумената, и то:

а) дипломе о завршеној стручној спреми,
б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у ре-

публичким органима управе или рјешења о ослобађању од 
обавезе полагања стручног испита за рад у републичким 
органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за 
рад у управи Републике Српске,

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом 
степену образовања и

г) личне карте или пасоше.
Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Испуњеност других услова наведених у јавном 

конкурсу или интерном огласу кандидат доказује изјавом, 
која је саставни дио пријаве на јавни конкурс, односно ин-
терни оглас.”.

Досадашњи став 5. брише се.
Досадашњи ст. 2, 3. и 4. постају ст. 3, 4. и 5.

Члан 2.
У члану 10а. у ставу 1. ријечи: “ст. 4. и 5.” замјењују се 

ријечима: “став 5.”.

Члан 3.
Послије члана 22. додаје се нови члан 22а, који гласи:

“Члан 22а.
(1) Изабрани кандидати након спроведеног јавног кон-

курса или интерног огласа, прије заснивања радног односа 
треба да доставе оригинале или овјерене фото-копије сље-
дећих докумената: дипломе о завршеној стручној спреми, 
увјерења о положеном стручном испиту за рад у републич-
ким органима управе или рјешења о ослобађању од обавезе 
полагања стручног испита за рад у републичким органима 
управе, увјерење или потврду о радном искуству у траже-
ном степену образовања, увјерења о држављанству Босне 
и Херцеговине или Републике Српске, увјерења о општој 
здравственој способности и доказе о испуњености других 
услова наведених у јавном конкурсу или интерном огласу.
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(2) Изабрани кандидати дужни су да у року од седам 
дана након објављивања листе успјешних кандидата на ин-
тернет страници Агенције за државну управу и на огласној 
табли Агенције за државну управу доставе доказе из става 
1. овог члана.

(3) Уколико изабрани кандидат доказе из става 1. овог 
члана не достави у прописаном року или ако, на основу 
достављених доказа, Комисија утврди да кандидат не испу-
њава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата 
по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата 
да поступи у складу са ставом 1. овог члана.”.

Члан 4.
Саставни дио овог правилника је измијењени Образац 

број 1 - Пријава на јавни конкурс.

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 23.01/120-28/15
2. марта 2015. године Директор,
Бања Лука Александар Радета, с.р.

Образац број 1

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС

I - ПОДАЦИ О РАДНОМ МЈЕСТУ И ОБЈАВЉЕНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Назив радног мјеста: 
Назив републичког 
органа управе у који се 
конкурише: 

Датум објављи-
вања јавног кон-

курса: 

Начин објављивања јавног конкурса: 

II - ЛИЧНИ ПОДАЦИ

ЈМБ: Презиме:  Име: Очево име: Дјевојачко презиме (за жене):

Брачни статус:
атадуен/нењежоеН 
атаду/нењежО 
анедевзар/недевзаР 
ациводу/цаводУ  

Пол:
икшуМ 
икснеЖ 

Мјесто рођења: Националност: Држављанство:

Адреса: Број телефона:

III - ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ
А)
Тачан назив завршене средње школе: Мјесто: Година завршетка:

Тачан назив завршене више школе: Мјесто: Година завршетка:

Тачан назив завршене високе школе - факултета: Мјесто: Година завршетка:

Б) ПОЛОЖЕН СТРУЧНИ ИСПИТ
Школска спрема: Датум: Мјесто: Број увјерења:

ПОЛОЖЕН СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РАД У ОРГАНИМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Школска спрема: Датум: Мјесто: Број увјерења:

ПОЛОЖЕН ПРАВОСУДНИ ИСПИТ
Датум: Мјесто: Увјерење број:

МАГИСТЕРИЈ
Тема: Датум: Мјесто: Установа:

ДОКТОРАТ
Тема: Датум: Мјесто: Установа:



30.03.2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 24 25

В) Други облици стручног оспособљавања/усавршавања у професији

Назив сједиште и држава
Похађао/-ла
од           до

Врста Стечена диплома или потврда 
о завршетку

IV - РАДНО ИСКУСТВО
Почев од садашњег или посљедњег радног мјеста, наведите радна мјеста на којима сте радили/били професионално ангажовани. За 
свако од њих користите засебну рубрику. Уколико немате више мјеста, користите додатни лист папира.

А
Од (мјесец, година): До (мјесец, година): Тачан назив радног мјеста:

Назив послодавца: Адреса послодавца:

Б
Од (мјесец, година): До (мјесец, година): Тачан назив радног мјеста:

Назив послодавца: Адреса послодавца: 

В
Од (мјесец, година): До (мјесец, година): Тачан назив радног мјеста:

Назив послодавца: Адреса послодавца: 

Г
Од (мјесец, година): До (мјесец, година): Тачан назив радног мјеста:

Назив послодавца: Адреса послодавца:

Д
Од (мјесец, година): До (мјесец, година): Тачан назив радног мјеста:

Назив послодавца: Адреса послодавца:

V - ДОДАТНЕ СПОСОБНОСТИ

1. Знање страних језика  (појашњење симбола за познавање језика А, Б, Ц, Д, Е)
А - одлично познавање, подједнако као и матерњи језик;
Б - врло добро познавање: течност у разговору и исправност у писању. Од за-
посленог се очекује да се у извршавању радних задатака служи страним језиком 
и припрема различите писане материјале који се односе на посао;
Ц - добро познавање: познавање језика гдје се од запосленог очекује да учествује 
у разговорима или састанцима; читање и разумијевање текстова који су у вези са 
послом, те писање једноставних текстова;
Д - минимално познавање: довољно или минимално служење језиком. Од за-
посленог се тражи да разумије једноставне разговоре, обраћање на страном јези-
ку или читање једноставних текстова;
Е - не познаје страни језик.

ЈЕЗИК А Б Ц Д Е

2. Служење рачунаром
Молимо да наведете којим се рачунарским програмима служите:
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ПОСЕБНЕ ИЗЈАВЕ
Пoд пунoм кривичнoм и мaтeриjaлнoм oдгoвoрнoшћу изjaвљуjeм:

1. да нисам под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да нисам 
одбио наредбу да се повинујем пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ,

2. дa нисaм oсуђeн зa кривичнo дjeлo нa бeзуслoвну кaзну зaтвoрa oд нajмaњe шeст мjeсeци или зa кривичнo дjeлo кoje мe чини
нeпoдoбним зa oбaвљaњe пoслoвa у рeпубличкoм oргaну упрaвe и дa сe прoтив мeнe нe вoди кривични пoступaк прeд дoмaћим или 
стрaним судoм,

3. дa нисaм oтпуштeн из oргaнa упрaвe кao рeзултaт дисциплинскe мjeрe нa билo кojeм нивoу влaсти у Бoсни и Хeрцeгoвини три
гoдинe приje oбjaвљивaњa кoнкурсa,

4. дa сe нa мeнe нe oднoсe oдрeдбe Зaкoнa o држaвним службeницимa кoje рeгулишу нeспojивoст и сукoб интeрeсa и
5. да испуњавам и друге услове утврђене јавним конкурсом, односно интерним огласом.

Датум: Потпис: 

НАПОМЕНА: Уз пријаву сте дужни приложити фото-копије доказа о испуњавању општих и посебних услова у складу са Законом о 
државним службеницима: 
 дипломе о завршеној стручној спреми,
 увјерења о положеном стручном испиту,
 увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања и 
 личне карте.


