
 

 

 
Брпј:  
Дана:  
 На пснпву шлана 82. став 2. Закпна п републишкпј управи (''Службени гласник 
Републике Српске'', брпј: 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), шлана 48. Закпна 
п пплицијским службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', брпј: 20/14), 
шлана 6. Правилника п заппщљаваоу пплицијских службеника (''Службени гласник 
Републике Српске'', брпј: 79/14) и Правилника п унутращопј прганизацији и 
систематизацији радних мјеста у Министарству унутращоих ппслпва Републике 
Српске, брпј: С/М-020-62 пд 30.03.2015. гпдине, министар унутращоих ппслпва 
Републике Српске, п б ј а в љ у ј е 
 

Ј А В Н И  К П Н К У Р С 
за пппуну упражоенпг раднпг мјеста пплицијскпг службеника 

 у чину „главни инспектпр“ 
 
 У радни пднпс на непдређенп вријеме у Министарствп унутращоих ппслпва 
Републике Српске, изврщиће се пријем пплицијскпг службеника на раднп мјестп: 
 
 

1. Струшни савјетник, Кабинет министра......................................1 изврщилац 
 
I Опщти услпви за заппщљаваое кпје кандидати треба да испуоавају, а 
предвиђени шланпм 51. Закпна п пплицијским службеницима су: 
 

1. држављанствп Републике Српске, пднпснп БиХ 
2. да прилпжи љекарскп увјереое кпје није старије пд три мјесеца кап дпказ п 

ппсебнпј физишкпј и психишкпј сппспбнпсти за рад, издатп пд прганизаципне 
јединице Минситарства у шијпј надлежнпсти је пбављаое љекарских 
прегледа кандидата кпји заснивају радни пднпс у Министарству 

3. да лице није птпущтенп из институције државне управе или впјне службе у 
Бпсни и Херцегпвини пп пснпву изрешене дисциплинске мјере у ппсљедоих 
пет гпдина или да му у тпку трајаоа дисциплинскпг ппступка, а прије 
изрицаоа кпнашне пдлуке пп дисциплинскпј пдгпвпрнпсти, није на лишни 
захтјев престап радни пднпс у ппсљедоих пет гпдина 

4. да прптив лица није ппкренут кривишни ппступак, да правпснажнпм 
пресудпм није изрешена казна за кривишнп дјелп кпје се гпни пп службенпј 
дужнпсти, да правпснажнпм пресудпм није изрешена казна збпг кривишнпг 
дјела угрпжпваоа јавнпг сапбраћаја кпје је ушиоенп ппд дејствпм алкпхпла, 
дрпга или других психпактивних материја, да није кажоенп за прекрщај 
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јавнпг реда и мира са пбиљежјем насиља или други прекрщај кпји га шини 
неппдпбним за пбављаое пплицијских ппслпва, те да дпсадащое 
ппнащаое, навике или склпнпсти указују на ппдпбнпст за пбављаое 
пплицијских ппслпва и  

5. да није пптуженп пд Међунарпднпг кривишнпг трибунала за бивщу 
Југпславију (у даљем тексту: Трибунал) и да није пдбилп да се ппјави пред 
трибуналпм у свпјству свједпка 

 
II Ппсебни услпви су: 
 
 Заврщена Виспка струшна спрема, друщтвенпг или технишкпг смјера, пплпжен 
струшни испит и утврђен шин „главни инспектпр“. 
   
 Уз пријаву (пријавни пбразац) на кпнкурс прилпжити пригинал или пвјерену 
фптпкппију сљедеће дпкументације: 
 

- дпказ п стешенпм степену пбразпваоа 
- дпказ п пплпженпм струшнпм испиту, 
- дпказ п утврђенпм шину „главни инспектпр“,  
- извпд из матишне коиге рпђених, 
- увјереое п држављанству Републике Српске, пднпснп БиХ, 
- увјереое п да се не впди кривишни ппступак, 
- пвјерене ппсебне изјаве из ташке 9. пријавнпг пбрасца и 
- краћу бипграфију. 
 
Ппступак пријема кандидата спрпвпди се у рпку пд 30 дана пд дана истека рпка 

за пријављиваое, а ппдразумијева улазни интервју са кандидатпм кпји у цијелпсти 
испуоава услпве наведене у Јавнпм кпнкурсу.  

Први кандидат на листи пбавиће љекарски преглед у Јединици за здравствену 
превентиву МУП РС ради утврђиваоа ппсебне здравствене сппспбнпсти за пбављаое 
ппслпва и задатака пплицијскпг службеника, а у складу са Правилникпм п 
јединственим здравственим услпвима заппслених и кандидата за пријем на рад и 
пбразпваое за рад у Министарству унутращоих ппслпва Републике Српске (''Службени 
гласник Републике Срспске'', брпј: 85/12и 45/14). 

Укпликп први кандидат са листе не буде испуоавап ппсебне здравствене 
услпве, преглед ће пбавити следећи кандидат са листе, пднпснп кандидати све дпк 
кандидат не буде испуоавап услпве. 

Укпликп вище кандидата на ранг листи има исти брпј бпдпва, преднпст ће 
имати кандидат кпји има статус бпрца, ратнпг впјнпг инвалида и шланпви ппрпдице 
ппгинулих бпраца, какп је прпписанп шланпвима 36., 54. и 73. Закпна п правима 
бпраца, впјних инвалида и ппрпдица ппгинулих бпраца Одбрамбенп-птачбинскпг рата 
Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', брпј: 134/11), кпји су дужни 
да прилпже пдгпварајући дпказ п испуоаваоу услпва из наведених шланпва. 

Пријаве са дпказима п испуоаваоу ппщтих и ппсебних услпва дпстављају се 
лишнп или путем ппщте на адресу Министарствп унутращоих ппслпва Републике 
Српске, Булевар Десанке Максимпвић брпј 4, Баоа Лука. 

 



Рпк за ппднпщеое пријаве је 15 дана пд дана пбјављиваоа кпнкурса, а 
неблагпвремене и непптпуне пријаве неће се узети у разматраое. 

Пријавни пбразац кандидати мпгу наћи на сајту МУП РС – 
http://www.mup.vladars.net/ 
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