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На осно ву чла на 61. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08) 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 23. јуна 2011. го ди не,
д о н и ј е л а ј е

У Р Е Д  БУ

О СТРУЧ НОМ ИС ПИ ТУ ЗА РАД У УПРА ВИ

РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овом уред бом утвр ђу ју се усло ви, про грам, из бор и са -
став ис пит не ко ми си је и на чин по ла га ња струч ног ис пи та
за рад у упра ви Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: струч -
ни ис пит).
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Члан 2.

(1) Струч ни ис пит по ла же ли це ко ме је у скла ду са за -
ко ном по ло жени струч ни ис пит услов за за сни ва ње рад ног
од но са у ре пу блич ким ор га ни ма упра ве.

(2) Струч ни ис пит на на чин утвр ђен овом уред бом по -
ла жу и за по сле ни у струч ним слу жба ма пред сјед ни ка Ре -
пу бли ке Срп ске, струч ним слу жба ма На род не скуп шти не
Ре пу бли ке Срп ске, струч ним слу жба ма Вла де Ре пу бли ке
Срп ске и дру гим ор га ни за ци ја ма ко ји ма су по вје ре ни по -
сло ви упра ве, као и у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве, ако
то по себ ним за ко ном ни је дру га чи је про пи са но.

Члан 3.

(1) Струч ни ис пит мо же по ла га ти ли це:

а) са сред њом струч ном спре мом и нај ма ње шест мје -
се ци рад ног ис ку ства у том сте пе ну струч не спре ме,

б) са ви шом струч ном спре мом и нај ма ње де вет мје се -
ци рад ног ис ку ства у том сте пе ну струч не спре ме и

в) са ви со ком струч ном спре мом и нај ма ње го ди ну да -
на рад ног ис ку ства у том сте пе ну струч не спре ме.

(2) При прав ник или во лон тер мо же по ла га ти струч ни
ис пит на кон оба вље ног при прав нич ког или во лон тер ског
ста жа у тра ја њу од:

а) шест мје се ци у том сте пе ну струч не спре ме за сред -
њу струч ну спре му,

б) де вет мје се ци у том сте пе ну струч не спре ме за ви шу
струч ну спре му и

в) го ди ну да на у том сте пе ну струч не спре ме за ви со ку
струч ну спре му.

(3) Ли це ко је ни је за по сле но у упра ви мо же по ла га ти
струч ни ис пит под истим усло ви ма као и ли це за по сле но у
упра ви.

II - ПРО ГРАМ ПО ЛА ГА ЊА СТРУЧ НОГ ИС ПИ ТА

Члан 4.

(1) Кан ди дат са ви со ком и ви шом струч ном спре мом
по ла же струч ни ис пит из сље де ћих обла сти:

а) осно ви устав ног уре ђе ња и европ ских ин те гра ци ја,

б) си стем др жав не упра ве и ло кал не са мо у пра ве,

в) управ ни по сту пак и управ ни спор,

г) рад ни од но си и рад ни од но си у упра ви Ре пу бли ке
Срп ске и

д) кан це ла риј ско по сло ва ње.

(2) Кан ди дат са сред њом струч ном спре мом по ла же
струч ни ис пит из сље де ћих обла сти:

а) осно ви устав ног уре ђе ња и осно ви си сте ма др жав не
упра ве и ло кал не са мо у пра ве,

б) осно ви управ ног по ступ ка, осно ви рад них од но са и
рад них од но са у упра ви Ре пу бли ке Срп ске и

в) кан це ла риј ско по сло ва ње.

Члан 5.

(1) Про грам за по ла га ње струч ног ис пи та са др жи гра -
ди во, прав не из во ре и ли те ра ту ру за сва ки пред мет из чла -
на 4. ове уред бе.

(2) Про грам из ста ва 1. овог чла на до но си Аген ци ја за
др жав ну упра ву Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: Аген -
ци ја).

III - ИЗ БОР И СА СТАВ ИС ПИТ НЕ КО МИ СИ ЈЕ

Члан 6.

(1) Струч ни ис пит по ла же се пред Ко ми си јом за по ла -
га ње струч ног ис пи та за рад у ор га ни ма упра ве Ре пу бли ке
Срп ске (у да љем тек сту: Ко ми си ја), ко ју рје ше њем име ну -
је ди рек тор Аген ци је, за сва ки ис пит ни рок, са прет ход но
утвр ђе не ли сте ис пи ти ва ча.

(2) Кан ди да ти са ви со ком и ви шом струч ном спре мом
по ла жу струч ни ис пит пред Ко ми си јом ко ја има пред сјед -
ни ка и че ти ри чла на.

(3) Кан ди да ти са сред њом струч ном спре мом по ла жу
струч ни ис пит пред Ко ми си јом ко ја има пред сјед ни ка и два
чла на.

Члан 7.

(1) Ли сту ис пи ти ва ча утвр ђу је ди рек тор Аген ци је, на
пе ри од од дви је го ди не.

(2) Ли сту ис пи ти ва ча чи не нај ма ње три ис пи ти ва ча за
сва ки ис пит ни пред мет.

(3) Ис пи ти вач мо же би ти др жав ни слу жбе ник или
истак ну ти на уч ни или струч ни рад ник ко ји има нај ма ње
де сет го ди на рад ног ста жа на по сло ви ма из обла сти из ко -
је се име ну је за чла на Ко ми си је, а ко је су са др жа не у про -
гра му у скла ду са чла ном 4. ове уред бе.

(4) За сту пље ност ис пи ти ва ча са ли сте у ра ду Ко ми си је
је рав но мјер на, уз по што ва ње си сте ма ро та ци је и објек тив -
них окол но сти.

Члан 8.

(1) Ко ми си ја има се кре та ра, ко ји је ујед но и за пи сни чар
на струч ном ис пи ту.

(2) Се кре та ра Ко ми си је на пе ри од од дви је го ди не име -
ну је ди рек тор Аген ци је.

(3) Се кре тар Ко ми си је има за мје ни ка.

Члан 9.

Се кре тар Ко ми си је оба вља сље де ће:

а) утвр ђу је иден ти тет кан ди да та,

б) из вр ша ва про вје ру упла те на кна де за по ла га ње
струч ног ис пи та,

в) упо зна је кан ди да та ко ји је при сту пио по ла га њу
испи та са ње го вим пра ви ма и оба ве за ма (ври је ме тра ја ња
ис пи та, на чин по на ша ња за ври је ме пи сме ног ди је ла ис пи -
та, мо гућ ност ко ри шће ња за кон ских и под за кон ских про -
пи са и дру го),

г) кан ди да ту уру чу је пи сме ни за да так ко ји је од ре ди ла
Ко ми си ја и пра ти по ла га ње пи сме ног ди је ла ис пи та и

д) ад ми ни стра тив но-тех нич ки об ра ђу је за хтјев кан ди -
да та ко ји се од но си на по ла га ње ис пи та при је из да ва ња
увје ре ња о по ло же ном струч ном ис пи ту.

Члан 10.

(1) Ад ми ни стра тив но-тех нич ке по сло ве за Ко ми си ју и
еви ден ци је о кан ди да ти ма ко ји су по ла га ли струч ни ис пит
во ди Аген ци ја.

(2) Еви ден ци ја се во ди у елек трон ском об ли ку и у
обли ку књи ге ко ја је уве за на и овје ре на, а стра ни це озна че -
не ред ним бро је ви ма.

(3) Овје ру књи ге вр ши ди рек тор Аген ци је, а у еви ден -
ци ју се упи су ју по да ци о кан ди да ту: име и пре зи ме, го ди -
на ро ђе ња, ЈМБ, ко ју шко лу, од но сно фа кул тет је за вр шио
и ка да, да тум по ла га ња ис пи та, по стиг ну ти успјех на ис пи -
ту, број, да тум и мје сто из да ва ња увје ре ња о по ло же ном
ис пи ту и дру го.

(4) Обра зац еви ден ци је из ста ва 1. oвог чла на на ла зи се
у При ло гу број 1., ко ји чи ни са став ни дио ове уред бе.

Члан 11.

(1) Пред сјед ни ку, чла но ви ма и се кре та ру Ко ми си је
при па да на кна да за рад у Ко ми си ји, у скла ду са ва же ћим
про пи си ма.

(2) Ви си ну на кна де из ста ва 1. овог чла на утвр ђу је Вла -
да Ре пу бли ке Срп ске.

IV - НА ЧИН ПО ЛА ГА ЊА СТРУЧ НОГ ИС ПИ ТА

Члан 12.

(1) За хтјев за по ла га ње струч ног ис пи та кан ди дат под -
но си Аген ци ји, на обра сцу ко ји про пи су је Аген ци ја.

(2) Уз за хтјев за по ла га ње струч ног ис пи та под но се се
сље де ћи до ка зи:
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а) овје ре на фо то -ко пи ја ди пло ме о сте че ној струч ној
спре ми и

б) увје ре ње или по твр да о по треб ном рад ном ис ку ству
у од го ва ра ју ћем сте пе ну струч не спре ме.

(3) О за хтје ву и ис пу ње но сти усло ва за по ла га ње
струч ног ис пи та од лу чу је рје ше њем ди рек тор Аген ци је.

Члан 13.

(1) На осно ву рје ше ња ко јим је кан ди да ту одо бре но по -
ла га ње струч ног ис пи та, Аген ци ја од ре ђу је ври је ме и мје -
сто ка да ће кан ди дат по ла га ти струч ни ис пит, као и ви си ну
тро шко ва по ла га ња струч ног ис пи та.

(2) Рје ше ње из ста ва 1. овог чла на до ста вља се кан ди -
да ту нај ка сни је 15 да на при је по ла га ња ис пи та.

Члан 14.

(1) Струч ни ис пит по ла же се у сје ди шту Аген ци је.

(2) Из оправ да них раз ло га, а по одо бре њу Ко ми си је,
струч ни ис пит се мо же по ла га ти из ван сје ди шта Аген ци је.

Члан 15.

(1) Струч ни ис пит се са сто ји из пи сме ног и усме ног
ди је ла.

(2) За да так из пи сме ног ди је ла за да је члан Ко ми си је,
по мо гућ но сти из дје ло кру га ор га на у ко јем је кан ди дат
сте као рад но ис ку ство или оба вио при прав нич ки стаж, а
са сто ји се из рје ша ва ња прак тич ног за дат ка из управ них и
дру гих струч них по сло ва из основ не дје лат но сти упра ве.

Члан 16.

(1) При из ра ди пи сме ног за дат ка кан ди дат мо же ко ри -
сти ти са мо за ко не и под за кон ске ак те.

(2) Из ра да пи сме ног за дат ка тра је је дан сат.

(3) Успјех кан ди да та на пи сме ном ди је лу ис пи та оцје -
њу је Ко ми си ја оцје ном “за до во ља ва” или “не  за до во ља ва”.

(4) Ако је пи сме ни дио ис пи та оци је њен са “не  за до во -
ља ва”, кан ди дат не мо же при сту пи ти усме ном ди је лу
испи та.

Члан 17.

(1) Усме ни дио ис пи та је ја ван и спро во ди се пред Ко -
ми си јом у пу ном са ста ву.

(2) По за вр шет ку струч ног ис пи та Ко ми си ја од лу чу је о
успје ху кан ди да та.

(3) Успјех кан ди да та оцје њу је се пре ма по ка за ном зна -
њу на пи сме ном и усме ном ди је лу струч ног ис пи та.

(4) Ко ми си ја од лу чу је о успје ху кан ди да та оцје ном “по -
ло жио струч ни ис пит за ви со ку струч ну спре му”, “по ло -
жио струч ни ис пит за ви шу струч ну спре му”, од но сно “по -
ло жио струч ни ис пит за сред њу струч ну спре му” или “ни -
је по ло жио струч ни ис пит”.

(5) Оцје ну о по стиг ну том успје ху кан ди да ти ма са оп -
шта ва се кре тар Ко ми си је.

Члан 18.

(1) Кан ди дат ко ји сма тра да ње гов успјех из не ког пред -
ме та ни је пра вил но оци је њен има пра во при го во ра Ко ми -
си ји од мах на кон са оп шта ва ња ре зул та та о по ла га њу
струч ног ис пи та, а нај ка сни је у ро ку од три да на од да на
са оп шта ва ња ре зул та та о по ла га њу струч ног ис пи та.

(2) О при го во ру кан ди да та од лу чу је Ко ми си ја ве ћи ном
гла со ва.

Члан 19.

(1) Кан ди дат са ви со ком или ви шом струч ном спре мом
ко ји на усме ном ди је лу ис пи та не по ка же за до во ља ва ју ће
зна ње из нај ви ше два пред ме та има пра во да из тих пред -
ме та по ла же по прав ни ис пит нај ра ни је на кон ис те ка ро ка
од 30 да на, а нај ка сни је у ро ку од 90 да на од да на по ла га -
ња ис пи та.

(2) Кан ди дат са сред њом струч ном спре мом ко ји на
усме ном ди је лу ис пи та не по ка же за до во ља ва ју ће зна ње из
јед ног пред ме та има пра во да из тог пред ме та по ла же по -

прав ни ис пит нај ра ни је на кон ис те ка ро ка од 30 да на, а нај -
ка сни је у ро ку од 60 да на од да на по ла га ња ис пи та.

(3) Ако кан ди да ти из ст. 1. и 2. овог чла на не при сту пе
по прав ном ис пи ту у ро ку без оправ да них раз ло га, сма тра -
ће се да ис пит ни су по ло жи ли.

(4) Кан ди дат ко ји не по стиг не успјех на по прав ном
испи ту по на вља ци је ли ис пит.

Члан 20.

Кан ди дат ко ји ни је по ло жио струч ни ис пит мо же ис пит
по но во по ла га ти по ис те ку 90 да на од да на прет ход ног по -
ла га ња.

Члан 21.

(1) Ако кан ди дат не при сту пи по ла га њу струч ног ис пи -
та или при је по чет ка по ла га ња из ја ви да од у ста је од ис пи -
та, сма тра ће се да ис пит ни је по ла гао.

(2) Ако кан ди дат од у ста не од већ по че тог струч ног
испи та или не пре да рад из пи сме ног ди је ла ис пи та, сма -
тра ће се да ис пит ни је по ло жио.

Члан 22.

(1) По че ти струч ни ис пит мо же се од го ди ти ако је кан -
ди дат због бо ле сти или дру гих оправ да них раз ло га спри је -
чен да на ста ви ис пит.

(2) О од га ђа њу струч ног ис пи та од лу чу је Ко ми си ја ве -
ћи ном гла со ва.

Члан 23.

(1) Од го ђе ни ис пит кан ди дат мо же на ста ви ти нај ка сни -
је у ро ку од 30 да на, по чев од да на до но ше ња од лу ке о од -
га ђа њу по ла га ња ис пи та, о че му од лу чу је Ко ми си ја.

(2) Уко ли ко се вр ши на ста вак по че тог ис пи та, кан ди дат
не по ла же онај дио ис пи та ко ји је по ло жио до од га ђа ња ис -
пи та.

(3) Ако кан ди дат у ро ку из ста ва 1. овог чла на не при сту -
пи по ла га њу ис пи та, сма тра ће се да ис пит ни је по ло жио.

Члан 24.

(1) Кан ди да ту ко ји је по ло жио струч ни ис пит Аген ци ја
у ро ку од осам да на од да на по ла га ња из да је увје ре ње о по -
ло же ном струч ном ис пи ту.

(2) Обра зац увjерења на ла зи се у При ло гу број 2., ко ји
чи ни са став ни дио ове уред бе.

(3) Увје ре ње о по ло же ном струч ном ис пи ту са др жи:
на зив ор га на, име и пре зи ме кан ди да та, го ди ну и мје сто
ро ђе ња, ко ју шко лу, од но сно фа кул тет је за вр шио и ка да,
да тум по ло же ног струч ног ис пи та, на зив ис пит не ко ми си -
је, број и да тум из да ва ња увје ре ња, пот пис ди рек то ра
Аген ци је и слу жбе ни пе чат.

Члан 25.

(1) О по ла га њу струч ног ис пи та во ди се за пи сник, ко ји
са др жи: са став ко ми си је, да тум и мје сто одр жа ва ња ис пи -
та, име и пре зи ме кан ди да та, да тум и мје сто ро ђе ња, адре -
су, на зив за вр ше не шко ле, од но сно фа кул те та, по ста вље на
пи та ња, оцје ну успје ха кан ди да та и на чин гла са ња чла но ва
Ко ми си је.

(2) За пи сник из ста ва 1. овог чла на пот пи су ју пред сјед -
ник, чла но ви и се кре тар Ко ми си је.

(3) Уз за пи сник о по ла га њу струч ног ис пи та кан ди да та
при ла же се за хтјев кан ди да та за по ла га ње ис пи та са при ло -
зи ма и пи сме ни за да так ко ји је кан ди дат из ра дио на пи сме -
ном ди је лу ис пи та.

V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.

Струч ни ис пит не по ла же:

а) ли це ко је по сје ду је на уч но зва ње док тор прав них на -
у ка,

б) ли це ко је је сте кло на уч но зва ње ма ги стар прав них
на у ка при је ре фор ме ви со ког обра зо ва ња у Ре пу бли ци
Срп ској или у Бо сни и Хер це го ви ни,

4 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 68 7.07.2011.



в) ли це ко је је по ло жи ло пра во суд ни ис пит у Ре пу бли -
ци Срп ској или у Бо сни и Хер це го ви ни,

г) ли це ко је је по ло жи ло пра во суд ни ис пит у бив шој Ју -
го сла ви ји при је 6. апри ла 1992. го ди не,

д) ли це ко је je по ло жи ло пра во суд ни ис пит из ван Бо сне
и Хер це го ви не, а ис пит је при знат од ми ни стар ства над ле -
жног за по сло ве пра во су ђа,

ђ) ли це ко је је по ло жи ло ис пит за су ди ју за пре кр ша је
и

е) ли це ко је има нај ма ње 20 го ди на рад ног ис ку ства на
по сло ви ма струч не спре ме за ко ју се тра жи осло ба ђа ње од
по ла га ња струч ног ис пи та.

Члан 27.

(1) Са струч ним ис пи том у сми слу ове уред бе из јед на -
ча ва се струч ни ис пит ко ји је за по сле ни по ло жио у скла ду
са:

а) Уред бом о при прав нич ком ста жу и струч ном ис пи ту
рад ни ка у ор га ни ма упра ве (“Слу жбе ни гла сник СР БиХ”,
бр. 4/69 и 3/70),

б) Уред бом о струч ном ис пи ту рад ни ка ор га на упра ве
(“Слу жбе ни гла сник СРБиХ”, број 22/80),

в) Уред бом о струч ном ис пи ту за по сле них у др жав ним
ор га ни ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
27/94),

г) Уред бом о струч ним ис пи ти ма рад ни ка за рад у орга -
ни ма др жав не упра ве (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 26/00) и

д) Уред бом о струч ном ис пи ту за рад у упра ви Ре пу -
бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 1/03).

(2) Осим ис пи та из ста ва 1. овог чла на, за по сле ном се
при зна је и струч ни ис пит ко ји је по ло жио за рад у упра ви
по про гра му бив ших ре пу бли ка СФРЈ при је 6. апри ла
1992. го ди не.

(3) Ли ци ма ко ја су струч ни ис пит по ло жи ла пред Ми -
ни стар ством прав де БиХ или Ко ми си јом за по ла га ње ис пи -
та у ор га ни ма упра ве Брч ко Ди стрик та, а по про гра му ко ји
у осно ву од го ва ра про гра му за по ла га ње струч ног ис пи та
за рад у упра ви Ре пу бли ке Срп ске, при зна је се струч ни ис -
пит у сми слу ове уред бе.

Члан 28.

(1) Ли це ко је је струч ни ис пит по ло жи ло у окви ру дру -
гих стру ка или дру гих ор га на осло ба ђа се по ла га ња ис пи -
та по овој уред би, под усло вом да про грам тог ис пи та у
осно ву од го ва ра про гра му ис пи та из чл. 4. и 5. ове уред бе.

(2) Ли це ко је је струч ни ис пит по ло жи ло у дру гом орга -
ну, а про грам тог ис пи та ни је у осно ву јед нак про гра му из
чл. 4. и 5. ове уред бе, по ла га ће раз ли ку пред ме та ко ју рје -
ше њем утвр ди ди рек тор Аген ци је.

(3) О по ду дар но сти про гра ма по ла га ња струч ног ис пи -
та са про гра мом из чл. 4. и 5. ове уред бе, на осно ву при -
једло га Ко ми си је, од лу чу је ди рек тор Аген ци је сво јим рје -
ше њем.

Члан 29.

Ли це ко је је по ло жи ло струч ни ис пит по про гра му за
кан ди да те са сред њом струч ном спре мом, а у то ку ра да
стек не ви со ку струч ну спре му, мо же по ла га ти струч ни
испит за ви со ку струч ну спре му на кон ис пу ње ња усло ва у
по гле ду по треб ног рад ног ста жа у том сте пе ну струч не
спре ме.

Члан 30.

(1) Ли це ко је ис пу ња ва усло ве из чл. 26, 27. и 28. ове
уред бе мо же под ни је ти за хтјев Аген ци ји за до но ше ње рје -
ше ња ко јим се утвр ђу је по сто ја ње пра ва ко ја му при па да ју
на осно ву на ве де них од ре да ба.

(2) Рје ше ње из ста ва 1. овог чла на на при је длог Ко ми -
си је до но си ди рек тор Аген ци је.

Члан 31.

(1) Про грам за по ла га ње струч ног ис пи та за рад у упра -
ви Аген ци ја ће ускла ди ти са овом уред бом.

(2) Ор га ни упра ве ко ји има ју пра во да у скла ду са по -
себ ним за ко ни ма ор га ни зу ју по ла га ње струч ног ис пи та за
од ре ђе ну стру ку (уну тра шњи по сло ви, гра ђе ви нар ство и
ур ба ни зам, ге о дет ски по сло ви и дру ги по сло ви) ускла ди ће
сво је про гра ме са Про гра мом за по ла га ње струч ног ис пи та
за рад у упра ви и са овом уред бом у ро ку од шест мје се ци
од да на сту па ња на сна гу ове уред бе.

(3) Ми шље ње о ускла ђе но сти про гра ма из ста ва 2. овог
чла на Аген ци ја да је у ро ку од 30 да на од да на до ста вља ња
про гра ма Аген ци ји.

Члан 32.

Ди рек тор Аген ци је ће у ро ку од 30 да на од да на сту па -
ња на сна гу ове уред бе са чи ни ти ли сту ис пи ти ва ча из чла -
на 7. ове уред бе, ко ја се об ја вљу је у “Слу жбе ном гла сни ку
Ре пу бли ке Срп ске”.

Члан 33.

Кан ди да ти ко ји су под ни је ли за хтјев за по ла га ње
струч ног ис пи та до да на сту па ња на сна гу ове уред бе
струч ни ис пит по ла жу у скла ду са уред бом и про гра мом о
струч ном ис пи ту за рад у упра ви Ре пу бли ке Срп ске, ко ји
су ва жи ли до да на сту па ња на сна гу ове уред бе.

Члан 34.

Над зор над при мје ном ове уред бе вр ши управ на ин -
спек ци ја, а о жал ба ма на рад Ко ми си је од лу чу је Од бор др -
жав не упра ве за жал бе.

Члан 35.

Сту па њем на сна гу ове уред бе пре ста је да ва жи Уред ба
о струч ном ис пи ту за рад у упра ви Ре пу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, брoj 1/03).

Члан 36.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1368/11 Предсједник
23. јуна 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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На осно ву чла на 61. став 2. За ко на о др жав ним слу жбе -
ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) 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 28. ју ла 2011. го -
ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

У Р Е Д  БУ  

О ИЗ МЈЕ НИ УРЕД БЕ О СТРУЧ НОМ ИС ПИ ТУ ЗА РАД У

УПРА ВИ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Члан 1.

У Уред би о струч ном ис пи ту за рад у упра ви Ре пу бли -
ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
68/11) у чла ну 2. у ста ву 2. ри је чи: “струч ним слу жба ма
пред сјед ни ка Ре пу бли ке Срп ске, струч ним слу жба ма На -
род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске” и за пе та бри шу се.

Члан 2.

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: 04/1-012-2-1757/11 Предсједник
28. јула 2011. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

ЈУ Службени гласник Републике Српске,
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб

Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341

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

Сриједа, 24. август 2011. године

БАЊА ЛУКА

Број 85 Год. XX

www.slglasnik.org

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 Језик

српског народа
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На основу члана 61. Закона о државним службеници-

ма (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
117/11 и 37/12) и члана 43. став 2. Закона о Влади Репу-
блике 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.”.

Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-129/15 Предсједница
28. јануара 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Језик 

српског народа

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.fi nansije@slglasnik.org
 sgrs.online@slglasnik.org

Сриједа, 4. фебруар 2015. године
БАЊА ЛУКА

Број 7 Год. XXIV

www.slglasnik.org

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


