
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

В  Л  А  Д  А 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

Б А Њ А  Л У К А 
       Трг Републике Српске 1, Бања Лука, тел: 051/338-478, факс: 051/338-844, E-mail: mup@mup.vladars.net, www.vladars.net 

 

 
Број: 08/4-120.1-85/17 
Дана: 11.10.2017. године 
 
 На основу члана 65. став 1. Закона о полицији и унутрашњим пословима (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 57/16 и 110/16), члана 111. Закона о државним службеницима 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Уредбе о 
јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 38/12 и 20/15) и Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству унутрашњих послова Републике 
Српске, број: С/М-020-73/17 од 13.03.2017. године, министар унутрашњих послова Републике 
Српске,  о б ј а в љ у ј е 
  

ЈАВНИ КОНКУРС 
за попуну упражњених радних мјеста 
са статусом намјештеника у МУП РС 

 
 У радни однос на неодређено вријеме у организационим јединицама Министарства 
унутрашњих послова Републике Српске, извршиће се попуна упражњених радних мјеста са 
статусом намјештеника и то: 
 
 
1. ДИРЕКТОР ПОЛИЦИЈЕ 
 

1.1.  Преводилац, Директор полиције........................................................................1 извршилац 
Опис послова и задатака: Врши превођење писаних текстова за потребе 
Министарства, врши писмено и усмено превођење, пише дописе и друге материјале на 
енглеском и њемачком језику, учествује у разговорима и контактима са представницима 
међународних полицијских снага и других међународних организација, обавља и друге 
послове које му одреди непосредни руководилац. 
Услови за обављање послова и задатака: Висока стручна спрема, знање енглеског и 
њемачког језика и једна година радног искуства у траженом степену образовања, 
положен стручни испит. 
  

 
2. ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ 

 
2.1. Виши стручни сарадник – инструктор за физичку обуку, Тим за физичку обуку,    
Јединица за обуку, Центар за обуку.....................................................................2 извршиoцa 

Опис послова и задатака: Обавља послове обуке из области физичке културе и 
специјалног физичког образовања, сарађује са инспектором за физичку обуку и другим 
учесницима обуке, прати и анализира стање образовних потреба и предлаже израду 
планова и програма свих видова физичке обуке. Обуку реализује по савременим 
педагошким методама користећи средства и учила која су му доступна, израђује 
планове часова и подсјетнике за извођење обуке, предлаже и брине се о материјалној 
припреми за извођење обуке, одржава и чува средства која су му повјерена. Води 
потребну евиденцију, подноси извјештаје о раду из свог дјелокруга, врши и друге 



послове које му одреди непосредни руководилац, а по захтјеву Министарства може 
бити ангажован при обављању одређених послова и задатака из области за коју је 
стручно оспособљен за потребе других организационих јединица у циљу побољшања 
рада квалитета истих. За свој рад одговоран је командиру тима. 
 
Услови за обављање послова и задатака: Висока стручна спрема друштвеног, 
природног или техничког смјера, најмање једна година радног искуства у траженом 
степену образовања, положен стручни испит. 
 

 
3. УПРАВА ЗА МАТЕРИЈАЛНО – ФИНАНСИЈСКЕ И ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
 

3.1. Одржавање чистоће, Одјељење за јавне набавке и послове инвестиционог и текућег 
одржавања, Управа за материјално – финансијске и имовинске 
послове..........................................................................................................................2 извршиоца 

Опис послова и задатака: Обавља послове чишћења и одржавања канцеларија, радних 
просторија и пратећих објеката, обавља и друге задатке које му одреди непосредни 
руководилац. 
Услови за обављање послова и задатака: Нижа стручна спрема. 

 
 
4.  УПРАВА ЗА ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ 
 

4.1. Лектор, Одјељење за наставни план и програм, Јединица за полицијслу обуку -      
Полицијска академија, Управа за полицијску обуку...............................................1 извршилац                                           

Опис послова и задатака: Садржајно и језички врши послове лекторисања 
информативних публикација, аналитичко – информативних и других материјала 
Јединице и Управе, непосредно учествује у изради актуелних информација, извјештаја и 
других материјала са лекторског аспекта, ради и друге послове које му одреди 
непосредни руководилац, по захтјеву Министарства може бити ангажован при 
обављању одређених послова и задатака из своје уже научне области за потребе других 
организационих јединица у циљу побољшања квалитета рада истих. 
Услови за обављање послова и задатака: Филозофски факултет, смјер српски језик и 
књижевност и најмање једна година радног искуства у траженом степену 
образовања, положен стручни испит. 
 

      4.2. Библиотекар, Одјељење за опште и заједничке послове, Управа за полицијску обуку  
            ................................................................................................................................. 1 извршилац 

Опис послова и задатака: Планира рад библиотеке, прима књиге у библиотеку 
(сигнира и води инвентурне књиге), организује рад читаонице и у склопу исте издаје 
уџбенике и друга издања за потребе кадета и радника Управе у току радног времена 
читаонице, води каталог фонда библиотеке, предлаже попуну књижног фонда, ради на 
одржавању књижног фонда, врши и друге послове које му одреди непосредни 
руководилац. 
Услови за обављање послова и задатака: Филозофски факултет, смјер српски језик и 
књижевност, положен стручни испит за библиотекара и једна година радног искуства 
у траженом степену образовања. 
 

4.3. Перач рубља, Одјељење за логистику и интернатске услуге, Управа за полицијску  
обуку............................................................................................................................ 1 извршилац     

Опис послова и задатака: Пере рубље, пегла и сортира, рукује машинама и другим 
уређајима за прање рубља и пеглање и одговоран је за рад истих, одржава чистоћу 
праонице и врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац. 
Услови за обављање послова и задатака: Осмогодишња школа.  

 



5. СПЕЦИЈАЛНА АНТИТЕРOРИСТИЧКА ЈЕДИНИЦА 
  

5.1. Медицински техничар, Тим за специјалну припрему и логистичку подршку,  Команда 
специјалне антитерористичке јединице, Специјална антитерористичка 
јединица.....................................................................................................................1 извршилац     

 
Опис послова и задатака: Врши санитетско обезбјеђење бојевих гађања, оперативно-
тактичких послова и задатака. Учествује у извођењу санитетске обуке припадника САЈ, 
обавља и сређује медицинску документацију за оцјену радне способности припадника 
САЈ. Води евиденцију о повредама на раду, боловању радника и другим обољењима 
констатованим на систематским и другим прегледима, потрошњи лијекова, санитетског 
материјала и набавци истих. Води евиденцију и збрињавање повријеђених.  
Логистички је члан тимова при извођењу теренских вјежби, обуке и при извршењу 
конкретних задатака. Врши санитетско обезбјеђење, контролу смјештаја и надзора над 
хигијенско-санитарним условима смјештаја и исхране у објектима Јединице и на 
терену, обавља друге послове и задатке које му одреди непосредни руководилац. За свој 
рад непосредно је одговоран помоћнику команданта за обуку и оперативне послове.  
Услови за обављање послова и задатака: Средња стручна спрема (медицинска школа) 
шест мјесеци радног искуства у траженом образовању, положен стручни испит. 

 
 
6.    ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА БАЊА ЛУКА 

 
6.1. Одржавање чистоће, Полицијска станица Бања Лука – Лазарево,  Сектор  полиције, 
Полицијска управа Бања Лука....................................................................................1 извршилац 

Опис послова и задатака: Одржава чистоћу у објектима и зградама, пере, пегла и врши 
замјену завјеса, стора, навлака за фотеље, радних одијела, мантила, ручника, врши и 
друге послове које му одреди непосредни руководилац. 
Услови за обављање послова и задатака: Нижа стручна спрема. 

 
 6.2. Одржавање чистоће, Полицијска станица Прњавор, Полицијска управа                                    
Бања Лука.......................................................................................................................1 извршилац 

Опис послова и задатака: Одржава чистоћу у објектима и зградама, пере, пегла и врши 
замјену завјеса, стора, навлака за фотеље, радних одијела, мантила, ручника, врши и 
друге послове које му одреди непосредни руководилац. 
Услови за обављање послова и задатака: Нижа стручна спрема. 
 

6.3. Одржавање чистоће, Полицијска станица Челинац, Полицијска управа                                
Бања Лука.......................................................................................................................1 извршилац 

Опис послова и задатака: Одржава чистоћу у објектима и зградама, пере, пегла и врши 
замјену завјеса, стора, навлака за фотеље, радних одијела, мантила, ручника, врши и 
друге послове које му одреди непосредни руководилац. 
Услови за обављање послова и задатака: Нижа стручна спрема. 

 
 
7.    ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА БИЈЕЉИНА 

 
 
7.1. Одржавање чистоће, Одјељење за материјално – финансијске и техничке послове, 
Полицијска управа Бијељина......................................................................................2 извршиоца 

Опис послова и задатака: Одржава чистоћу у објектима и зградама, пере, пегла и врши 
замјену завјеса, стора, навлака за фотеље, радних одијела, мантила, ручника, врши и 
друге послове које му одреди непосредни руководилац. 
Услови за обављање послова и задатака: Нижа стручна спрема. 
 



 
7.2. Одржавање чистоће, Полицијска станица Јања, Сектор олиције, Полицијска управа  
Бијељина.......................................................................................................................1 извршилац 

Опис послова и задатака: Одржава чистоћу у објектима и зградама, пере, пегла и врши 
замјену завјеса, стора, навлака за фотеље, радних одијела, мантила, ручника, врши и 
друге послове које му одреди непосредни руководилац. 
Услови за обављање послова и задатака: Нижа стручна спрема. 

 
7.3. Одржавање чистоће, Полицијска станица за безбједност саобраћаја Бијељина,                
Сектор полиције, Полицијска управа Бијељина.......................................................1 извршилац 

Опис послова и задатака: Одржава чистоћу у објектима и зградама, пере, пегла и врши 
замјену завјеса, стора, навлака за фотеље, радних одијела, мантила, ручника, врши и 
друге послове које му одреди непосредни руководилац. 
Услови за обављање послова и задатака: Нижа стручна спрема. 
 

 
8.  ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ФОЧА 
 
       8.1. Одржавање чистоће, Полицијска управа Фоча ................................................1 извршилац 

Опис послова и задатака: Одржава чистоћу у објектима и зградама, пере, пегла и врши 
замјену завјеса, стора, навлака за фотеље, радних одијела, мантила, ручника, врши и 
друге послове које му одреди непосредни руководилац. 
Услови за обављање послова и задатака: Нижа стручна спрема. 

 
9.  ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ИСТОЧНО САРАЈЕВО 
  

9.1. Одржавање чистоће, Одјељење за материјално – финансијске и техничке послове, 
Полицијска управа Источно Сарајево.......................................................................1 извршилац 

Опис послова и задатака: Одржава чистоћу у објектима и зградама, пере, пегла и врши 
замјену завјеса, стора, навлака за фотеље, радних одијела, мантила, ручника, врши и 
друге послове које му одреди непосредни руководилац. 
Услови за обављање послова и задатака: Нижа стручна спрема. 
 

 9.2. Одржавање чистоће, Полицијска станица Источно Ново Сарајево, Полицијска управа  
Источно Сарајево.........................................................................................................1 извршилац 

Опис послова и задатака: Одржава чистоћу у објектима и зградама, пере, пегла и врши 
замјену завјеса, стора, навлака за фотеље, радних одијела, мантила, ручника, врши и 
друге послове које му одреди непосредни руководилац. 
Услови за обављање послова и задатака: Нижа стручна спрема. 

 
9.3.Одржавање чистоће, Полицијска станица Рогатица, Полицијска управа                           
Источно Сарајево ........................................................................................................1 извршилац 

Опис послова и задатака: Одржава чистоћу у објектима и зградама, пере, пегла и врши 
замјену завјеса, стора, навлака за фотеље, радних одијела, мантила, ручника, врши и 
друге послове које му одреди непосредни руководилац. 
Услови за обављање послова и задатака: Нижа стручна спрема. 
 

 
 
10.  ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 
 
 

10.1.Одржавање чистоће, Полицијска станица Нови Град, Полицијска управа                         
Приједор ......................................................................................................................1 извршилац 



Опис послова и задатака: Одржава чистоћу у објектима и зградама, пере, пегла и врши 
замјену завјеса, стора, навлака за фотеље, радних одијела, мантила, ручника, врши и 
друге послове које му одреди непосредни руководилац. 
Услови за обављање послова и задатака: Нижа стручна спрема. 

 
10.2.1.Одржавање чистоће, Полицијска станица Оштра Лука, Полицијска управа                         
Приједор ......................................................................................................................1 извршилац 

Опис послова и задатака: Одржава чистоћу у објектима и зградама, пере, пегла и врши 
замјену завјеса, стора, навлака за фотеље, радних одијела, мантила, ручника, врши и 
друге послове које му одреди непосредни руководилац. 
Услови за обављање послова и задатака: Нижа стручна спрема. 

 
10.2.2.Технички секретар - дактилограф, Полицијска станица Оштра Лука, Полицијска 
управа  Приједор .........................................................................................................1 извршилац 

Опис послова и задатака: Врши  све послове евиденције о достављању поште из 
писарнице у организациону јединицу, стара се о умножавању материјала и сређивању 
записника са радних састанака, преписује материјале са рукописа, концепата и по 
диктату, обавља и друге послове  које му одреди непосредни руководилац. 
Услови за обављање послова и задатака: Средња стручна спрема друштвеног или 
техничког смјера, познавање рада на рачунару и најмање шест мјесеци  радног 
искуства у траженом степену образовања. 
 
 

 
11. ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ТРЕБИЊЕ 
 

11.1. Одржавање чистоће, Одјељење за материјално – финансијске и техничке послове, 
Полицијска управа Требиње     ..................................................................................2 извршиоца 

Опис послова и задатака: Одржава чистоћу у објектима и зградама, пере, пегла и врши 
замјену завјеса, стора, навлака за фотеље, радних одијела, мантила, ручника, врши и 
друге послове које му одреди непосредни руководилац. 
Услови за обављање послова и задатака: Нижа стручна спрема. 

 
11.2. Одржавање чистоће, Полицијска станица Требиње, Сектор полиције, Полицијска 
управа Требиње............................................................................................................1 извршилац 

Опис послова и задатака: Одржава чистоћу у објектима и зградама, пере, пегла и врши 
замјену завјеса, стора, навлака за фотеље, радних одијела, мантила, ручника, врши и 
друге послове које му одреди непосредни руководилац. 
Услови за обављање послова и задатака: Нижа стручна спрема. 

 
 
 
 
12. ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ЗВОРНИК 
 

12.1.1. Одржавање чистоће, Одјељење за материјално – финансијске и техничке послове, 
Полицијска управа Зворник........................................................................................1 извршилац 

Опис послова и задатака: Одржава чистоћу у објектима и зградама, пере, пегла и врши 
замјену завјеса, стора, навлака за фотеље, радних одијела, мантила, ручника, врши и 
друге послове које му одреди непосредни руководилац. 
Услови за обављање послова и задатака: Нижа стручна спрема. 
 
 
 
 



      12.1.2. Магационер, Одјељење за материјално – финансијске и техничке послове,   
       Полицијска управа Зворник.......................................................................................1 извршилац 

Опис послова и задатака: На основу прописаних налога прима робу на складиштење, 
прописно је складишти и води максималну бригу о њеном чувању, одржавању, ажурно 
и уредно води књиговодствено-магацинске и друге евиденције, а на основу прописане 
документације  издаје робе крајњим корисницима у ПУ, писмено и благовремено 
обавјештава набавну службу у одјељењу о стању робе у магацину и предлаже набавке 
нових количина за потребе ПУ, врши друге послове које му одреди непосредни 
руководилац.  
Услови за обављање послова и задатака: Средња стручна спрема, најмање шест 
мјесеци радног искуства у траженом степену образовања. 

 
 

 
 
 

Општи услови: 
1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине  
2. да је старији од 18 година 
3. да има општу здравствену способност 
4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест 

мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у 
републичком органу управе 

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем 
нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса 

 

Посебни услови: 
1. одговарајућа школска спрема 
2. радно искуство у траженом степену образовања 
3. положен стручни испит за рад у републичким органима управе за кандидате који 

конкуришу на радна мјеста за које је као услов предвиђен положен стручни испит 
 

Пријаве на Јавни конкурс кандидати достављају искључиво на обрасцу који се налази 
на порталу МУП РС, интернет страници МУП РС и у Службеном гласнику Републике Српске 
број: 20/15, уз који прилажу фотокопију следећих докумената: 
  

1. личне карте или пасоша 
2. дипломе о завршеној стручној спреми 
3. увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања  

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидат доказује изјавом која 
је саставни дио пријаве на јавни конкурс.  

Поступак и избор кандидата у складу са Уредбом врши комисија за спровођење 
поступка избора намјештеника коју именује министар унутрашњих послова. 

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 
фотокопије следећих докумената: увјерења о држављанству Републике Српске или Босне и 
Херцеговине, увјерење о општој здравственој способности, дипломе о одговарајућој стручној 
спреми, потврде о радном искуству у траженом степену образовања, увјерење да није осуђиван 
за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело 
које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и доказа о 
испуњености других услова наведених у јавном конкурсу. Ако изабрани кандидат исте не 
достави у прописаном року или ако, на основу достављених доказа, Комисија утврди да 
кандидат не испуњава опште или посебне услове позваће сљедећег кандидата по броју 
освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави напријед наведене доказе. 

 



 Пријаве на јавни конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у 
дневним новинама, а неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве 
кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, Министарство ће 
одбацити закључком на који се може уложити жалба Одбору државне управе за жалбе, путем 
МУП РС, у року од три дана од дана пријема закључка.  

Пријаву са доказима достављати лично или путем поште на адресу Министарства 
унутрашњих послова Републике Српске, Булевар Десанке Максимовић 4, Бања Лука.  
 
 

 

         М И Н И С Т А Р 
     
                           мр Драган Лукач 
 


