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На основу члана 61. Закона о државним службеницима
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) и
члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 23. јуна 2011. године,
донијела је

У Р Е Д БУ
О СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА РАД У УПРАВИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом уредбом утврђују се услови, програм, избор и састав испитне комисије и начин полагања стручног испита
за рад у управи Републике Српске (у даљем тексту: стручни испит).
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Члан 2.
(1) Стручни испит полаже лице коме је у складу са законом положени стручни испит услов за заснивање радног
односа у републичким органима управе.
(2) Стручни испит на начин утврђен овом уредбом полажу и запослени у стручним службама предсједника Републике Српске, стручним службама Народне скупштине
Републике Српске, стручним службама Владе Републике
Српске и другим организацијама којима су повјерени послови управе, као и у јединицама локалне самоуправе, ако
то посебним законом није другачије прописано.
Члан 3.
(1) Стручни испит може полагати лице:
а) са средњом стручном спремом и најмање шест мјесеци радног искуства у том степену стручне спреме,
б) са вишом стручном спремом и најмање девет мјесеци радног искуства у том степену стручне спреме и
в) са високом стручном спремом и најмање годину дана радног искуства у том степену стручне спреме.
(2) Приправник или волонтер може полагати стручни
испит након обављеног приправничког или волонтерског
стажа у трајању од:
а) шест мјесеци у том степену стручне спреме за средњу стручну спрему,
б) девет мјесеци у том степену стручне спреме за вишу
стручну спрему и
в) годину дана у том степену стручне спреме за високу
стручну спрему.
(3) Лице које није запослено у управи може полагати
стручни испит под истим условима као и лице запослено у
управи.
II - ПРОГРАМ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА
Члан 4.
(1) Кандидат са високом и вишом стручном спремом
полаже стручни испит из сљедећих области:
а) основи уставног уређења и европских интеграција,
б) систем државне управе и локалне самоуправе,
в) управни поступак и управни спор,
г) радни односи и радни односи у управи Републике
Српске и
д) канцеларијско пословање.
(2) Кандидат са средњом стручном спремом полаже
стручни испит из сљедећих области:
а) основи уставног уређења и основи система државне
управе и локалне самоуправе,
б) основи управног поступка, основи радних односа и
радних односа у управи Републике Српске и
в) канцеларијско пословање.
Члан 5.
(1) Програм за полагање стручног испита садржи градиво, правне изворе и литературу за сваки предмет из члана 4. ове уредбе.
(2) Програм из става 1. овог члана доноси Агенција за
државну управу Републике Српске (у даљем тексту: Агенција).
III - ИЗБОР И САСТАВ ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ
Члан 6.
(1) Стручни испит полаже се пред Комисијом за полагање стручног испита за рад у органима управе Републике
Српске (у даљем тексту: Комисија), коју рјешењем именује директор Агенције, за сваки испитни рок, са претходно
утврђене листе испитивача.
(2) Кандидати са високом и вишом стручном спремом
полажу стручни испит пред Комисијом која има предсједника и четири члана.
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(3) Кандидати са средњом стручном спремом полажу
стручни испит пред Комисијом која има предсједника и два
члана.
Члан 7.
(1) Листу испитивача утврђује директор Агенције, на
период од двије године.
(2) Листу испитивача чине најмање три испитивача за
сваки испитни предмет.
(3) Испитивач може бити државни службеник или
истакнути научни или стручни радник који има најмање
десет година радног стажа на пословима из области из које се именује за члана Комисије, а које су садржане у програму у складу са чланом 4. ове уредбе.
(4) Заступљеност испитивача са листе у раду Комисије
је равномјерна, уз поштовање система ротације и објективних околности.
Члан 8.
(1) Комисија има секретара, који је уједно и записничар
на стручном испиту.
(2) Секретара Комисије на период од двије године именује директор Агенције.
(3) Секретар Комисије има замјеника.
Члан 9.
Секретар Комисије обавља сљедеће:
а) утврђује идентитет кандидата,
б) извршава провјеру уплате накнаде за полагање
стручног испита,
в) упознаје кандидата који је приступио полагању
испита са његовим правима и обавезама (вријеме трајања
испита, начин понашања за вријеме писменог дијела испита, могућност коришћења законских и подзаконских прописа и друго),
г) кандидату уручује писмени задатак који је одредила
Комисија и прати полагање писменог дијела испита и
д) административно-технички обрађује захтјев кандидата који се односи на полагање испита прије издавања
увјерења о положеном стручном испиту.
Члан 10.
(1) Административно-техничке послове за Комисију и
евиденције о кандидатима који су полагали стручни испит
води Агенција.
(2) Евиденција се води у електронском облику и у
облику књиге која је увезана и овјерена, а странице означене редним бројевима.
(3) Овјеру књиге врши директор Агенције, а у евиденцију се уписују подаци о кандидату: име и презиме, година рођења, ЈМБ, коју школу, односно факултет је завршио
и када, датум полагања испита, постигнути успјех на испиту, број, датум и мјесто издавања увјерења о положеном
испиту и друго.
(4) Образац евиденције из става 1. oвог члана налази се
у Прилогу број 1., који чини саставни дио ове уредбе.
Члан 11.
(1) Предсједнику, члановима и секретару Комисије
припада накнада за рад у Комисији, у складу са важећим
прописима.
(2) Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује Влада Републике Српске.
IV - НАЧИН ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА
Члан 12.
(1) Захтјев за полагање стручног испита кандидат подноси Агенцији, на обрасцу који прописује Агенција.
(2) Уз захтјев за полагање стручног испита подносе се
сљедећи докази:

4

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj

а) овјерена фото-копија дипломе о стеченој стручној
спреми и
б) увјерење или потврда о потребном радном искуству
у одговарајућем степену стручне спреме.
(3) О захтјеву и испуњености услова за полагање
стручног испита одлучује рјешењем директор Агенције.
Члан 13.
(1) На основу рјешења којим је кандидату одобрено полагање стручног испита, Агенција одређује вријеме и мјесто када ће кандидат полагати стручни испит, као и висину
трошкова полагања стручног испита.
(2) Рјешење из става 1. овог члана доставља се кандидату најкасније 15 дана прије полагања испита.
Члан 14.
(1) Стручни испит полаже се у сједишту Агенције.
(2) Из оправданих разлога, а по одобрењу Комисије,
стручни испит се може полагати изван сједишта Агенције.
Члан 15.
(1) Стручни испит се састоји из писменог и усменог
дијела.
(2) Задатак из писменог дијела задаје члан Комисије,
по могућности из дјелокруга органа у којем је кандидат
стекао радно искуство или обавио приправнички стаж, а
састоји се из рјешавања практичног задатка из управних и
других стручних послова из основне дјелатности управе.
Члан 16.
(1) При изради писменог задатка кандидат може користити само законе и подзаконске акте.
(2) Израда писменог задатка траје један сат.
(3) Успјех кандидата на писменом дијелу испита оцјењује Комисија оцјеном “задовољава” или “не задовољава”.
(4) Ако је писмени дио испита оцијењен са “не задовољава”, кандидат не може приступити усменом дијелу
испита.
Члан 17.
(1) Усмени дио испита је јаван и спроводи се пред Комисијом у пуном саставу.
(2) По завршетку стручног испита Комисија одлучује о
успјеху кандидата.
(3) Успјех кандидата оцјењује се према показаном знању на писменом и усменом дијелу стручног испита.
(4) Комисија одлучује о успјеху кандидата оцјеном “положио стручни испит за високу стручну спрему”, “положио стручни испит за вишу стручну спрему”, односно “положио стручни испит за средњу стручну спрему” или “није положио стручни испит”.
(5) Оцјену о постигнутом успјеху кандидатима саопштава секретар Комисије.
Члан 18.
(1) Кандидат који сматра да његов успјех из неког предмета није правилно оцијењен има право приговора Комисији одмах након саопштавања резултата о полагању
стручног испита, а најкасније у року од три дана од дана
саопштавања резултата о полагању стручног испита.
(2) О приговору кандидата одлучује Комисија већином
гласова.
Члан 19.
(1) Кандидат са високом или вишом стручном спремом
који на усменом дијелу испита не покаже задовољавајуће
знање из највише два предмета има право да из тих предмета полаже поправни испит најраније након истека рока
од 30 дана, а најкасније у року од 90 дана од дана полагања испита.
(2) Кандидат са средњом стручном спремом који на
усменом дијелу испита не покаже задовољавајуће знање из
једног предмета има право да из тог предмета полаже по-
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правни испит најраније након истека рока од 30 дана, а најкасније у року од 60 дана од дана полагања испита.
(3) Ако кандидати из ст. 1. и 2. овог члана не приступе
поправном испиту у року без оправданих разлога, сматраће се да испит нису положили.
(4) Кандидат који не постигне успјех на поправном
испиту понавља цијели испит.
Члан 20.
Кандидат који није положио стручни испит може испит
поново полагати по истеку 90 дана од дана претходног полагања.
Члан 21.
(1) Ако кандидат не приступи полагању стручног испита или прије почетка полагања изјави да одустаје од испита, сматраће се да испит није полагао.
(2) Ако кандидат одустане од већ почетог стручног
испита или не преда рад из писменог дијела испита, сматраће се да испит није положио.
Члан 22.
(1) Почети стручни испит може се одгодити ако је кандидат због болести или других оправданих разлога спријечен да настави испит.
(2) О одгађању стручног испита одлучује Комисија већином гласова.
Члан 23.
(1) Одгођени испит кандидат може наставити најкасније у року од 30 дана, почев од дана доношења одлуке о одгађању полагања испита, о чему одлучује Комисија.
(2) Уколико се врши наставак почетог испита, кандидат
не полаже онај дио испита који је положио до одгађања испита.
(3) Ако кандидат у року из става 1. овог члана не приступи полагању испита, сматраће се да испит није положио.
Члан 24.
(1) Кандидату који је положио стручни испит Агенција
у року од осам дана од дана полагања издаје увјерење о положеном стручном испиту.
(2) Образац увjерења налази се у Прилогу број 2., који
чини саставни дио ове уредбе.
(3) Увјерење о положеном стручном испиту садржи:
назив органа, име и презиме кандидата, годину и мјесто
рођења, коју школу, односно факултет је завршио и када,
датум положеног стручног испита, назив испитне комисије, број и датум издавања увјерења, потпис директора
Агенције и службени печат.
Члан 25.
(1) О полагању стручног испита води се записник, који
садржи: састав комисије, датум и мјесто одржавања испита, име и презиме кандидата, датум и мјесто рођења, адресу, назив завршене школе, односно факултета, постављена
питања, оцјену успјеха кандидата и начин гласања чланова
Комисије.
(2) Записник из става 1. овог члана потписују предсједник, чланови и секретар Комисије.
(3) Уз записник о полагању стручног испита кандидата
прилаже се захтјев кандидата за полагање испита са прилозима и писмени задатак који је кандидат израдио на писменом дијелу испита.
V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Стручни испит не полаже:
а) лице које посједује научно звање доктор правних наука,
б) лице које је стекло научно звање магистар правних
наука прије реформе високог образовања у Републици
Српској или у Босни и Херцеговини,
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в) лице које је положило правосудни испит у Републици Српској или у Босни и Херцеговини,
г) лице које је положило правосудни испит у бившој Југославији прије 6. априла 1992. године,
д) лице које je положило правосудни испит изван Босне
и Херцеговине, а испит је признат од министарства надлежног за послове правосуђа,
ђ) лице које је положило испит за судију за прекршаје
и
е) лице које има најмање 20 година радног искуства на
пословима стручне спреме за коју се тражи ослобађање од
полагања стручног испита.
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Члан 29.
Лице које је положило стручни испит по програму за
кандидате са средњом стручном спремом, а у току рада
стекне високу стручну спрему, може полагати стручни
испит за високу стручну спрему након испуњења услова у
погледу потребног радног стажа у том степену стручне
спреме.
Члан 30.
(1) Лице које испуњава услове из чл. 26, 27. и 28. ове
уредбе може поднијети захтјев Агенцији за доношење рјешења којим се утврђује постојање права која му припадају
на основу наведених одредаба.
(2) Рјешење из става 1. овог члана на приједлог Комисије доноси директор Агенције.

Члан 27.
(1) Са стручним испитом у смислу ове уредбе изједначава се стручни испит који је запослени положио у складу
са:
а) Уредбом о приправничком стажу и стручном испиту
радника у органима управе (“Службени гласник СРБиХ”,
бр. 4/69 и 3/70),
б) Уредбом о стручном испиту радника органа управе
(“Службени гласник СРБиХ”, број 22/80),
в) Уредбом о стручном испиту запослених у државним
органима (“Службени гласник Републике Српске”, број
27/94),
г) Уредбом о стручним испитима радника за рад у органима државне управе (“Службени гласник Републике Српске”, број 26/00) и
д) Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 1/03).
(2) Осим испита из става 1. овог члана, запосленом се
признаје и стручни испит који је положио за рад у управи
по програму бивших република СФРЈ прије 6. априла
1992. године.
(3) Лицима која су стручни испит положила пред Министарством правде БиХ или Комисијом за полагање испита у органима управе Брчко Дистрикта, а по програму који
у основу одговара програму за полагање стручног испита
за рад у управи Републике Српске, признаје се стручни испит у смислу ове уредбе.

Члан 31.
(1) Програм за полагање стручног испита за рад у управи Агенција ће ускладити са овом уредбом.
(2) Органи управе који имају право да у складу са посебним законима организују полагање стручног испита за
одређену струку (унутрашњи послови, грађевинарство и
урбанизам, геодетски послови и други послови) ускладиће
своје програме са Програмом за полагање стручног испита
за рад у управи и са овом уредбом у року од шест мјесеци
од дана ступања на снагу ове уредбе.
(3) Мишљење о усклађености програма из става 2. овог
члана Агенција даје у року од 30 дана од дана достављања
програма Агенцији.
Члан 32.
Директор Агенције ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе сачинити листу испитивача из члана 7. ове уредбе, која се објављује у “Службеном гласнику
Републике Српске”.
Члан 33.
Кандидати који су поднијели захтјев за полагање
стручног испита до дана ступања на снагу ове уредбе
стручни испит полажу у складу са уредбом и програмом о
стручном испиту за рад у управи Републике Српске, који
су важили до дана ступања на снагу ове уредбе.
Члан 34.
Надзор над примјеном ове уредбе врши управна инспекција, а о жалбама на рад Комисије одлучује Одбор државне управе за жалбе.

Члан 28.
(1) Лице које је стручни испит положило у оквиру других струка или других органа ослобађа се полагања испита по овој уредби, под условом да програм тог испита у
основу одговара програму испита из чл. 4. и 5. ове уредбе.
(2) Лице које је стручни испит положило у другом органу, а програм тог испита није у основу једнак програму из
чл. 4. и 5. ове уредбе, полагаће разлику предмета коју рјешењем утврди директор Агенције.
(3) О подударности програма полагања стручног испита са програмом из чл. 4. и 5. ове уредбе, на основу приједлога Комисије, одлучује директор Агенције својим рјешењем.

Члан 35.
Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба
о стручном испиту за рад у управи Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, брoj 1/03).
Члан 36.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1368/11
23. јуна 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЈУ Службени гласник Републике Српске,
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб

Сриједа, 24. август 2011. године
БАЊА ЛУКА

Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341

Број 85

E-mail: slglasnikrs@blic.net
slgl.finanse@blic.net
slgl.oglasi@blic.net

www.slglasnik.org

1574
На основу члана 61. став 2. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08),
Влада Републике Српске, на сједници од 28. јула 2011. године, д о н и ј е л а ј е

У Р Е Д БУ
О ИЗМЈЕНИ УРЕДБЕ О СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА РАД У
УПРАВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Уредби о стручном испиту за рад у управи Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
68/11) у члану 2. у ставу 2. ријечи: “стручним службама
предсједника Републике Српске, стручним службама Народне скупштине Републике Српске” и запета бришу се.
Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1757/11
28. јула 2011. године
Бања Лука

Год. XX

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

Језик
српског народа

Жиро-рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44
НЛБ Развојна банка а.д.
Бања Лука 562-099-00004292-34
Volksbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81
UniCredit Bank а.д. Бања Лука
551-001-00029639-61
Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39
Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ЈУ Службени гласник Републике Српске,
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб
Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341
E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org
sgrs.oglasi@slglasnik.org
sgrs.finansije@slglasnik.org
sgrs.online@slglasnik.org

Сриједа, 4. фебруар 2015. године
БАЊА ЛУКА

Број 7

Год. XXIV

www.slglasnik.org

Језик
српског народа

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44
НЛБ Развојна банка а.д.
Бања Лука 562-099-00004292-34
Sberbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81
UniCredit Bank а.д. Бања Лука
551-001-00029639-61
Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39
Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18

Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-129/15
28. јануара 2015. године
Бања Лука

75
На основу члана 61. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
117/11 и 37/12) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 5. сједници, одржаној
28.01.2015. године, д о н о с и

УРЕДБУ
О ДОПУНИ УРЕДБЕ О СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА РАД
У УПРАВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 68/11 и 85/11)

Члан 1.
У Уредби о стручном испиту за рад у управи Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/11
и 85/11) у члану 13. послије става 2. додаје се нови став 3,
који гласи:
“(3) Брачни супружник и дјеца погинулог или несталог
борца ослобођени су плаћања полагања стручног испита за
рад у управи Републике Српске.”.

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

