
 

 

 

Број: 08/4-120.1-3/20 
Дана: 11.02.2020. године 
 

 На основу члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 115/18), члана 72. Закона о полицији и унутрашњим 
пословима (''Службени гласник Републике Српске'', број: 57/16, 110/16, 58/19 и 82/19), 
члана 6. Правилника о поступку запошљавања полицијских службеника (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 6/17) 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, број: С/М-020-73/17 од 22.02.2018. 
године, број: С/М-020-73/17 од 12.06.2018. године, број: С/М-020-73/17 од 11.12.2018. 
године и број: И-С/М-020-73/17 од 15.07.2019. године и број: И-С/М-020-73/17 од 
31.12.2019. године, министар унутрашњих послова Републике Српске, о б ј а в љ у ј е 
 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С 
за попуну упражњених радних мјеста за полицијског службеника 

 у чину до '' главни полицајац'' 
 

У радни однос на неодређено вријеме у Министарство унутрашњих послова 
Републике Српске, извршиће се пријем полицијских службеника који су тренутно 
запослени у другом полицијском органу у Босни и Херцеговини у свим чиновима до 
чина главног полицајца, на упражњена радна мјеста: 
  

1. Полицајац..............................................................................................15 извршилаца 
 

I Општи услови које лице приликом запошљавања у својству полицијског 
службеника мора испуњавати, а који су предвиђени чланом 74. а у вези са чланом 72. 
Закона о полицији и унутрашњим пословима су: 
 

1. држављанство Републике Српске, односно БиХ 
2. да приложи љекарско увјерење које није старије од три мјесеца као доказ о 
посебној физичкој и психичкој способности за рад 

3. да није отпуштено из институције државне управе или војне службе у Босни 
и Херцеговини по основу изречене дисциплинске мјере у посљедњих пет 
година или да лицу у току трајања дисциплинског поступка, а прије 
изрицања коначне одлуке по дисциплинској одговорности, није на лични 
захтјев престао радни однос у посљедњих пет година 

4. да против лица није покренут кривични поступак 
5. да правоснажном пресудом није изречена казна за кривично дјело које се 
гони по службеној дужности, осим за кривична дјела угрожавања јавног 
саобраћаја за које је правоснажном пресудом изречена казна затвора до шест 
мјесеци 

6. да није кажњено за прекршај са обиљежјем насиља 
7. да досадашње понашање, навике или склоности указују на подобност за 
обављање полицијских послова  и  

8. да није оптужено од Међународног кривичног трибунала за бившу 
Југославију (у даљем тексту: Трибунал) и да није одбило да се појави пред 
трибуналом у својству свједока. 
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Податке из тачке 5. и 6. општих услова Министарство прибавља по службеној 
дужности. 
 

II Посебни услови су: 
 

 Завршена Средња школа унутрашњих послова или средња стручна спрема IV  
или III степена са завршеном Полицијском академијом или Курсом за полицајца и 
положен стручни испит.  
 Уз пријаву, односно пријавни образац на конкурс приложити оригинал или 
овјерену фотокопију сљедеће документације: 

- доказ о образовању, 
- доказ о положеном стручном испиту, 
- извод из матичне књиге рођених, 
- увјерење о невођењу кривичног поступка, 
- увјерење о држављанству Републике Српске, односно БиХ, 
- овјерене посебне изјаве из тачке 9. пријавног обрасца 
- доказ о запослењу у другом полицијском органу у БиХ и 
- краћу биографију. 
Поступак пријема кандидата спроводи се у року од 30 дана од дана истека рока 

за пријављивање, а подразумијева улазни интервју са кандидатом који испуњава услове 
наведене у Јавном конкурсу.  

У складу са Правилником о начину утврђивања подобности за обављање 
полицијских послова (''Службени гласник републике Српске'', број: 115/16) кандидат је 
дужан попунити упитник за провјеру подобности за обављање полицијских послова.  

Кандидати са коначне листе изабраних кандидата обавиће љекарски преглед 
ради утврђивања посебне здравствене способности за обављање послова и задатака 
полицијског службеника. 

Уколико кандидат са коначне листе изабраних кандидата не буде испуњавао 
посебне здравствене услове, преглед ће обавити сљедећи кандидат са листе успјешних 
кандидата. 

Уколико више кандидата на ранг листи има исти број бодова, предност ће имати 
кандидат који има статус борца, ратног војног инвалида и чланови породице 
погинулих бораца, како је прописано члановима 36, 54. и 73. Закона о правима бораца, 
војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата 
Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 34/11, 9/12 и 40/12), 
који су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова из наведених 
чланова. 

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, одбацују се закључком на који се може уложити жалба Полицијском одбору, 
МУП РС, у року од три дана од дана пријема закључка. 

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

Пријавни образац кандидати могу наћи у прилогу Правилника о поступку 
запошљавања полицијских службеника (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
6/17) или на сајту МУП РС – http://www.mup.vladars.net/ 
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