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На осно ву чла на 111. став 4. 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 43. став 2. За ко на о Вла ди Ре пу -
бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 5.
априла 2012. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

У Р Е Д  БУ

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 

НА МЈЕ ШТЕ НИ КА

Члан 1.

Овом уред бом уре ђу ју се по сту пак спро во ђе ња јав не
кон ку рен ци је, из бор кан ди да та, са др жај и об лик обра сца
при ја ве на јав ни кон курс и ин тер ни оглас, као и дру га пи -
та ња у ве зи са за по шља ва њем на мје ште ни ка.

Члан 2.

Рад но мје сто мо же се по пу ни ти уко ли ко је пред ви ђе но
пра вил ни ком о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за -
ци ји рад них мје ста у ре пу блич ком ор га ну упра ве и ако ње -
го во по пу ња ва ње од го ва ра ка дров ском пла ну ре пу блич ког
ор га на упра ве за те ку ћу го ди ну.

Члан 3.

(1) Јав на кон ку рен ци ја под ра зу ми је ва рас пи си ва ње и
об ја вљи ва ње јав ног кон кур са или ин тер ног огла са за по пу -
ну упра жње них рад них мје ста на мје ште ни ка.

(2) Јав ни кон курс и ин тер ни оглас рас пи су је, об ја вљу је
и спро во ди ре пу блич ки ор ган упра ве у ко јем се вр ши по -
пу на упра жње ног рад ног мје ста.

Члан 4.

(1) Ре пу блич ки ор ган упра ве об ја вљу је јав ни кон курс у
днев ним но ви на ма ко је су до ступ не свим гра ђа ни ма Ре пу -
бли ке Срп ске и Бо сне и Хер це го ви не, с тим да се кон курс
мо же об ја ви ти и на ин тер нет стра ни ци ор га на, као и у дру -
гим сред стви ма јав ног ин фор ми са ња.

(2) При ја ве на јав ни кон курс под но се се у ро ку од 15
да на од да на об ја вљи ва ња кон кур са у днев ним но ви на ма.

Члан 5.

(1) Ка да се по пу ња ва ње упра жње них рад них мје ста вр -
ши из ре да за по сле них у ре пу блич ким ор га ни ма упра ве,
рас пи су је се ин тер ни оглас, ко ји се об ја вљу је на огла сној
та бли ре пу блич ког ор га на упра ве у ко јем сe вр ши по пу на,

с тим да се ин тер ни оглас мо же об ја ви ти и на ин тер нет
стра ни ци ор га на.

(2) При ја ва на ин тер ни оглас под но си се ре пу блич ком
ор га ну упра ве у ко јем се вр ши по пу на упра жње ног рад ног
мје ста у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња ин тер ног
огла са на огла сној та бли.

(3) Пра во уче шћа на ин тер ном огла су има ју за по сле ни
из свих ре пу блич ких ор га на упра ве ко ји ис пу ња ва ју усло -
ве из ин тер ног огла са.

Члан 6.

(1) Кан ди да ти ко ји се при ја вљу ју на јав ни кон курс или
ин тер ни оглас мо ра ју у скла ду са За ко ном о др жав ним слу -
жбе ни ци ма (у да љем тек сту: За кон) ис пу ња ва ти оп ште и
по себ не усло ве, и то:

а) оп шти усло ви:

1) да је др жа вља нин Бо сне и Хер це го ви не или Ре пу -
бли ке Срп ске,

2) да је ста ри ји од 18 го ди на,

3) да има оп шту здрав стве ну спо соб ност,

4) да ни је осу ђи ван за кри вич но дје ло на без у слов ну
ка зну за тво ра од нај ма ње шест мје се ци, или за кри вич но
дје ло ко је га чи ни не по доб ним за оба вља ње по сло ва у ре -
пу блич ком ор га ну упра ве,

5) да ни је от пу штен из ор га на упра ве као ре зул тат ди -
сци плин ске мје ре на би ло ко јем ни воу вла сти у Бо сни и
Хер це го ви ни три го ди не при је об ја вљи ва ња кон кур са;

б) по себ ни усло ви:

1) од го ва ра ју ћа струч на спре ма,

2) по треб но рад но ис ку ство у тра же ном сте пе ну обра -
зо ва ња и

3) дру ги усло ви утвр ђе ни за ко ном, дру гим про пи си ма
или пра вил ни ком о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти -
за ци ји рад них мје ста у ре пу блич ком ор га ну упра ве у ко јем
се вр ши по пу на упра жње ног рад ног мје ста.

Члан 7.

Јав ни кон курс и ин тер ни оглас са др же:

а) по дат ке о ре пу блич ком ор га ну упра ве ко ји огла ша ва
по пу ну упра жње ног рад ног мје ста,

б) на зив и опис по сло ва упра жње ног рад ног мје ста ко -
је се огла ша ва,

в) број по треб них из вр ши ла ца,

г) оп ште и по себ не усло ве пред ви ђе не за оба вља ње по -
сло ва рад ног мје ста ко је се огла ша ва,

д) мје сто, на чин и рок под но ше ња при ја ва и тра же них
до ка за и
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ђ) до ка зе ко је је кан ди дат ду жан, у скла ду са За ко ном, да
при ло жи, а ко ји ма до ка зу је ис пу ња ва ње оп штих и по себ них
усло ва на ве де них у јав ном кон кур су или ин тер ном огла су.

Члан 8.

(1) При ја ва за уче шће на јав ном кон кур су или ин тер -
ном огла су под но си се на про пи са ном Обра сцу број 1 -
При ја ва на јав ни кон курс/ин тер ни оглас, ко ји се на ла зи у
при ло гу ове уред бе, а ко ји чи ни њен са став ни дио.

(2) Обра зац из ста ва 1. овог чла на је фор ма та А4, у ко -
ји се уно се по да ци о на зи ву ре пу блич ког ор га на упра ве ко -
ји је рас пи сао јав ни кон курс или ин тер ни оглас, на зи ву
упра жње ног рад ног мје ста на мје ште ни ка ко је се по пу ња -
ва, да тум и на чин об ја вљи ва ња јав ног кон кур са или ин тер -
ног огла са, лич ни по да ци под но си о ца при ја ве, по да ци о
ње го вом обра зо ва њу, рад ном ис ку ству и дру гим тра же ним
спо соб но сти ма, као и по себ не из ја ве.

(3) Обра зац из ста ва 1. овог чла на обез бје ђу је ре пу -
блич ки ор ган упра ве ко ји рас пи су је јав ни кон курс или ин -
тер ни оглас.

(4) Тач ност по да та ка на ве де них у Обра сцу из ста ва 1.
овог чла на по твр ђу је под но си лац при ја ве пот пи сом.

Члан 9.

(1) Уз при ја ву на јав ни кон курс или ин тер ни оглас кан -
ди да ти при ла жу до ка зе о ис пу ња ва њу оп штих и по себ них
усло ва, и то:

а) увје ре ње о др жа вљан ству,

б) ди пло му о за вр ше ној струч ној спре ми,

в) увје ре ње или по твр ду о рад ном ис ку ству у тра же ном
сте пе ну обра зо ва ња и

г) дру ге до ка зе о ис пу ња ва њу по себ них усло ва на ве де -
них у јав ном кон кур су или ин тер ном огла су.

(2) При ја ве се мо гу до ста ви ти лич но, по штом или елек -
трон ским пу тем, на адре су на зна че ну у јав ном кон кур су
или ин тер ном огла су.

(3) Кан ди да ти ко ји при ја ву до ста вља ју елек трон ским
пу тем у ро ку од се дам да на од да на до ста вља ња при ја ве до -
ста вља ју до ка зе о ис пу ња ва њу оп штих и по себ них усло ва.

(4) Ре пу блич ки ор ган упра ве ко ји вр ши по пу ну упра -
жње ног рад ног мје ста на мје ште ни ка за кључ ком од ба цу је
не бла го вре ме 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 или ин тер ног огла са.

(5) Жал ба про тив за кључ ка из ста ва 4. овог чла на под -
но си се, у скла ду са За ко ном, Од бо ру др жав не упра ве за
жал бе, пу тем ре пу блич ког ор га на упра ве ко ји вр ши по пу -
ну упра жње ног рад ног мје ста на мје ште ни ка, у ро ку од три
да на од да на при је ма за кључ ка.

(6) Иза бра ни кан ди дат до ста вља на кон спро ве де ног
јав ног кон кур са или ин тер ног огла са при је за сни ва ња рад -
ног од но са увје ре ње о оп штој здрав стве ној спо соб но сти.

Члан 10.

(1) Ру ко во ди лац ре пу блич ког ор га на упра ве у ко јем се
вр ши по пу на упра жње ног рад ног мје ста на мје ште ни ка
име ну је ко ми си ју од три чла на за спро во ђе ње по ступ ка
избо ра на мје ште ни ка пу тем јав ног кон кур са или ин тер ног
огла са (у да љем тек сту: Ко ми си ја).

(2) Ко ми си ја би ра пред сје да ва ју ћег и во ди за пи сник о
свом ра ду.

Члан 11.

(1) Члан Ко ми си је не мо же уче ство ва ти у ра ду Ко ми си -
је у слу ча ју по сто ја ња су ко ба ин те ре са.

(2) Су коб ин те ре са по сто ји у слу ча је ви ма срод ства по
кр ви у пр вој ли ни ји, у по боч ној ли ни ји до че твр тог сте пе -
на, брач ног срод ства или срод ства по та зби ни до дру гог
сте пе на, па и он да ка да је брак пре стао, при ја тељ ских од -
но са, при стра сно сти на на ци о нал ном, вјер ском или дру гом
осно ву, као и у дру гим слу ча је ви ма у скла ду са ва же ћим
про пи си ма ко ји мо гу до ве сти у пи та ње објек тив ност или
не при стра сност у ра ду Ко ми си је.

Члан 12.

(1) За хтјев за утвр ђи ва ње по сто ја ња су ко ба ин те ре са
при ја вље ни кан ди дат мо же да под но се ре пу блич ком ор га -
ну упра ве у ко јем се вр ши по пу на упра жње ног рад ног мје -
ста на мје ште ни ка, не по сред но на кон са оп шта ва ња са ста ва
Ко ми си је, а нај ка сни је до по чет ка одр жа ва ња ула зног ин -
тер вјуа са при ја вље ним кан ди да ти ма.

(2) У слу ча ју под но ше ња за хтје ва за утвр ђи ва ње по сто -
ја ња су ко ба ин те ре са из раз ло га на ве де них у чла ну 11. ове
уред бе, Ко ми си ја пре ки да рад, на кон че га се по зи ва члан
Ко ми си је да се о то ме од мах пи са но из ја сни.

(3) О по сто ја њу су ко ба ин те ре са од лу чу је ру ко во ди лац
ре пу блич ког ор га на упра ве у ко јем се вр ши по пу на упра -
жње ног рад ног мје ста на мје ште ни ка.

(4) Уко ли ко утвр ди по сто ја ње су ко ба ин те ре са, ру ко во -
ди лац ре пу блич ког ор га на упра ве у ко јем се вр ши по пу на
упра жње ног рад ног мје ста на мје ште ни ка раз ри је ши ће ду -
жно сти тог чла на Ко ми си је и име но ва ти но вог чла на Ко ми -
си је, на кон че га Ко ми си ја на ста вља да ра ди.

Члан 13.

(1) За да так Ко ми си је је да спро ве де по сту пак из бо ра
на мје ште ни ка пу тем јав ног кон кур са или ин тер ног огла са,
што под ра зу ми је ва про вје ру ис пу ње но сти усло ва из јав ног
кон кур са или ин тер ног огла са и ула зни ин тер вју са кан ди -
да ти ма.

(2) У спро во ђе њу по ступ ка за из бор на мје ште ни ка Ко -
ми си ја вр ши из бор кан ди да та на исти на чин за све кан ди -
да те ко ји се при ја вљу ју за исто упра жње но рад но мје сто.

(3) Кан ди да ти ко ји ис пу ња ва ју оп ште и по себ не усло ве
из јав ног кон кур са или ин тер ног огла са по зи ва ју се на ула -
зни ин тер вју, а о вре ме ну и мје сту одр жа ва ња ин тер вјуа
оба вје шта ва ју се пи са ним пу тем.

Члан 14.

Ула зни ин тер вју под ра зу ми је ва по је ди нач ни раз го вор
са кан ди да ти ма на осно ву ко јег се утвр ђу је спо соб ност
кан ди да та да ра ди на од ре ђе ном рад ном мје сту на ко је се
кон ку рен ци ја од но си, ње го ва спо соб ност, на чин ор га ни зо -
ва ња и из вр ша ва ња по сло ва на том рад ном мје сту.

Члан 15.

(1) Ула зни ин тер вју са сва ким кан ди да том тра је нај ду -
же сат вре ме на.

(2) Ко ми си ја во ди за пи сник о то ку раз го во ра са сва ким
кан ди да том и у за пи сник упи су је пи та ња и бо до ве до ди је -
ље не од сва ког чла на Ко ми си је.

Члан 16.

(1) На кон за вр ше ног ула зног ин тер вјуа, сва ки члан Ко -
ми си је вр ши бо до ва ње та ко што кан ди да ти ма до дје љу је од
је дан до пет бо до ва.

(2) Ко на чан ре зул тат кон ку рен ци је пред ста вља уку пан
збир бо до ва до ди је ље них од сва ког чла на Ко ми си је.

(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 нај ве ћег мо гу ћег
бро ја бо до ва.

Члан 17.

На кон утвр ђи ва ња ко нач них ре зул та та јав не кон ку рен -
ци је, Ко ми си ја са чи ња ва ли сту успје шних кан ди да та, ко ју
са ком плет ном до ку мен та ци јом до ста вља ру ко во ди о цу ре -
пу блич ког ор га на упра ве, као и спи сак кан ди да та ко ји ни -
су оства ри ли ви ше од 50% од нај ве ћег мо гу ћег бро ја до -
дије ље них бо до ва.

Члан 18.

Ре зул та те јав не кон ку рен ци је ре пу блич ки ор ган упра ве
об ја вљу је на сво јој огла сној та бли, а мо же и на ин тер нет
стра ни ци ор га на.

Члан 19.

Јав ни кон курс или ин тер ни оглас ни је успио ако:

а) не ма при ја вље них кан ди да та,

б) ни ко од кан ди да та не ис пу ња ва усло ве про пи са не
јав ним кон кур сом или ин тер ним огла сом или
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в) ни ко од кан ди да та не до би је ми ни ма лан број бо до ва
утвр ђен овом уред бом.

Члан 20.

Ре пу блич ки ор ган упра ве мо ра у скла ду са За ко ном
спро ве сти по сту пак из бо ра кан ди да та у ро ку од 30 да на,
ра чу на ју ћи од да на ис те ка кон курс ног ро ка.

Члан 21.

На кон спро ве де ног по ступ ка из бо ра кан ди да та за по пу -
ну упра жње ног рад ног мје ста на мје ште ни ка, ру ко во ди лац
ре пу блич ког ор га на упра ве до но си рје ше ње о за сни ва њу
рад ног од но са са на мје ште ни ком, од но сно рје ше ње о
распо ре ђи ва њу.

Члан 22.

(1) Ако је по сту пак из бо ра спро ве ден ин тер ним огла -
ша ва њем, са др жај рје ше ња за ви си од то га да ли је иза бра -
ни кан ди дат из истог или дру гог ор га на.

(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 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.

Члан 23.

(1) Иза бра ни кан ди дат ду жан је, у скла ду са За ко ном,
да сту пи на рад нај ка сни је у ро ку од 15 да на од да на ко нач -
но сти рје ше ња о за сни ва њу рад ног од но са, од но сно рје ше -
ња о рас по ре ђи ва њу.

(2) Ако иза бра ни кан ди дат не сту пи на рад у ро ку из
ста ва 1. овог чла на, сма тра се да је од у стао, а ру ко во ди лац
ор га на ће иза бра ти дру гог кан ди да та по бро ју осво је них
бо до ва са ли сте успје шних кан ди да та.

(3) Иза бра ни кан ди дат сти че пра ва и ду жно сти из рад -
ног од но са у ре пу блич ком ор га ну упра ве у ко јем за сни ва
рад ни од нос од да на сту па ња на рад.

Члан 24.

(1) На кон до но ше ња рје ше ња о за сни ва њу рад ног од -
но са са иза бра ним на мје ште ни ком, ре пу блич ки ор ган
упра ве оба вје шта ва пи са ним пу тем све уче сни ке јав не кон -
ку рен ци је о из вр ше ном из бо ру кан ди да та.

(2) Уче сник јав не кон ку рен ци је има пра во, у скла ду са
За ко ном, да из ја ви жал бу Од бо ру др жав не упра ве за жал бе
у ро ку од 15 да на од да на при је ма оба вје ште ња из ста ва 1.
овог чла на, пу тем ре пу блич ког ор га на упра ве ко ји вр ши за -
по шља ва ње, ако сма тра да ис пу ња ва усло ве за за по сле ње
на рад ном мје сту ко је се по пу ња ва, а ни је по зван на ин тер -
вју или да иза бра ни кан ди дат не ис пу ња ва усло ве за за по -
сле ње или да су се у из бор ном по ступ ку де си ле та кве не -
пра вил но сти ко је би мо гле ути ца ти на објек тив ност ње го -
вог ис хо да.

Члан 25.

Ова уред ба сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-815/12 По овлашћењу,
5. априла 2012. године потпредсједник Владе,
Бања Лука Антон Касиповић, с.р
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На основу члана 111. став 4. Закона о државним слу-

жбеницима (“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 10. сједници, одр-
жаној 09.03.2015. године,  д о н о с и

УРЕДБУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О 

ЈЕДИНСТВЕНИМ ПРАВИЛИМА И ПРОЦЕДУРИ ЈАВНЕ 
КОНКУРЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НАМЈЕШТЕНИКА

Члан 1.
У Уредби о јединственим правилима и процедури јавне 

конкуренције за запошљавање намјештеника (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 38/12) у члану 9. став 1. 
мијења се и гласи:

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

а) личне карте или пасоша,
б) дипломе о завршеној стручној спреми и
в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом 

степену образовања.”.
Послије става 1. додаје се 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.”.

У ставу 5. ријечи: “става 4.” замјењују се ријечима: 
“става 5.” .

Досадашњи став 6. брише се.
Досадашњи ст. 2, 3, 4. и 5. постају ст. 3, 4, 5. и 6.

Члан 2.
Послије члана 18. додаје се нови члан 18а, који гласи:

“Члан 18а.
(1) Изабрани кандидат дужан је да у року од седам 

дана од дана објављивања резултата јавне конкуренције 
на огласној табли органа достави Комисији оригинале или 
овјерене фото-копије сљедећих докумената: увјерењa о др-
жављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине, 
увјерењa о општој здравственој способности, дипломе о 
одговарајућој стручној спреми, потврдe о радном искуству 
у траженом степену образовања, увјерења да није осуђиван 
за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 
шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у републичком органу управе и 
доказa о испуњености других услова наведених у јавном 
конкурсу или интерном огласу.

(2) Ако изабрани кандидат доказе из става 1. овог члана 
не достави у прописаном року или ако, на основу доста-
вљених доказа, Комисија утврди да кандидат не испуњава 
опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по 
броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да 
поступи у складу са ставом 1. овог члана.”.

Члан 3.
У члану 19. послије тачке а) додаје се нова тачка б), која 

гласи:
“б) руководилац органа не донесе рјешење о заснивању 

радног односа, односно о распоређивању у року од 15 дана 
од дана пријема листе успјешних кандидата сачињене од 
Комисије,”.

Досадашње т. б) и в) постају т. в) и г).

Члан 4.
У члану 24. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Обавјештење и рјешење о заснивању радног одно-

са, односно о распоређивању доставља се свим кандидати-
ма који су учествовали на интервјуу.”.

У ставу 2. послије ријечи: “обавјештења” додају се 
ријечи: “и рјешења о заснивању радног односа, односно о 
распоређивању”.

Члан 5.
Саставни дио ове уредбе је измијењен Образац број 1 - 

Пријава на јавни конкурс/интерни оглас.

Члан 6.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-424/15 Предсједница
9. марта 2015. године Владe,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

Образац број 1.

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС/ИНТЕРНИ ОГЛАС
I - ПОДАЦИ О РАДНОМ МЈЕСТУ И ОБЈАВЉЕНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ/ИНТЕРНОМ ОГЛАСУ

Назив радног мјеста:

Назив републичког органа управе: Датум објављивања јавног кон-
курса/интерног огласа:

Начин објављивања јавног конкурса/ин-
терног огласа:

II - ЛИЧНИ ПОДАЦИ

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

Адреса: Број телефона: Мјесто рођења: Датум рођења: Националност:
Држављанство: Пол:
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III - ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ

Назив завршене средње школе: Мјесто: Година завршетка:
Назив завршене више школе: Мјесто: Година завршетка:
Назив завршене високе школе – факултета: Мјесто: Година завршетка:

IV - ДРУГИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И СПОСОБНОСТИ КОЈЕ СУ ТРАЖЕНЕ ЈАВНИМ КОНКУРСОМ/ИНТЕР-
НИМ ОГЛАСОМ

Врста Похађао/-ла 
од             до

Стечена диплома или потврда 
о завршетку

Назив и сједиште органа који је издао 
диплому или потврду

V - РАДНО ИСКУСТВО
Почев од посљедњег или садашњег радног мјеста, наведите радна мјеста на којима сте радили:

А Назив радног мјеста: Од (мјесец, година) До (мјесец, година)
Назив послодавца: Адреса послодавца:
Б Назив радног мјеста: Од (мјесец, година) До (мјесец, година)

Назив послодавца: Адреса послодавца:
В Назив радног мјеста: Од (мјесец, година) До (мјесец, година)

Назив послодавца: Адреса послодавца:
VI - ПОСЕБНА ИЗЈАВА

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем:
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. да нисам осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које ме чини
неподобним за обављање послова у републичком органу управе и да се против мене не води кривични поступак пред домаћим или 
страним судом,
3. да нисам отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављи-
вања конкурса/огласа,
4. да се на мене не односе одредбе Закона о државним службеницима које регулишу неспојивост и сукоб интереса и
5. да испуњавам и друге услове утврђене јавним конкурсом, односно интерним огласом.
Датум: Потпис:

Напомена: уз пријаву сте дужни приложити фото-копије сљедећих докумената:
а) личне карте или пасоша,
б) дипломе о завршеној стручној спреми и
в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.


