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На основу члана 25. Закона о фискалној одговорности у Републици Српској („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 94/15 и 62/18), члана 3. став 2. Програма стручног оспособљавања и начина
полагања испита приправника у органима државне управе Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 43/09), Фискални савјет Републике Српске Републике Српске расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем приправника са високом стручном спремом у радни однос на одређено вријеме
I Фискални савјет Републике Српске, прима у радни однос на одређено вријеме два приправника, и то:
1. приправник са високом стручном спремом, дипломирани економиста, 1 извршилац, у
трајању до једне године и
2. приправник са високом стручном спремом, дипломирани правник, 1 извршилац, у трајању
до једне године.
II Опис послова
Приправник је лице које први пут заснива радни однос у траженом степену стручне спреме.
Приправник нема статус државног службеника.
Приправнички стаж за лица са завршеном високом стручном спремом траје 12 мјесеци.
Послије проведеног приправничког стажа приправник стиче услов за полагање стручног испита за
рад у органима државне управе.
III Општи услови:
За пријем у радни однос кандидати морају испуњавати сљедеће опште услове:
1. да је држављанин Републике Српске, односно 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 републичким органима управе и
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.
IV Посебни услови:
Поред општих услова прописаних законом и тачком III Kонкурса, кандидати морају испуњавати и
сљедеће посебне услове:
За пријем у радни однос на одређено вријеме за позицију под редним бројем 1. VII степен стручне
спреме или први циклус високог образовања након којег се стиче најмање 240 ECTS бодова –
завршен економски факултет, стечено звање дипломирани економиста.
За пријем у радни однос на одређено вријеме за позицију под редним бројем 2. VII степен стручне
спреме или први циклус високог образовања након којег се стиче најмање 240 ECTS бодова –
завршен правни факултет, стечено звање дипломирани правник.

V Потребни документи:
1. Приликом подношења пријаве на Конкурс кандидат је дужан да као доказ о испуњавању
општих услова приложи изјаве у писаној форми :
-

да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
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 републичким органима
управе и
да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу
власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса.

2. Приликом подношења пријаве на Конкурс кандидат је дужан да као доказ о испуњавању
посебних услова приложи фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми (признате
дипломе уколко су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом
о високом образовању) овјерену од стране надлежног органа.
Кандидати који буду изабрани дужни су у року од 7 дана од дана пријема обавјештења
Конкурсне комисије доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или
овјереној копији и увјерење о здравственој способности. Ако прворангирани, односно изабрани
кандидат не достави доказе о испуњавању општих и посебних услова 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
тражене доказе.
Пријем приправника извршиће Конкурсна комисија Фискалног савјета Републике Српске. Сви
кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу разговору – интервјуу са члановима
Конкурсне комисије. О времену и мјесту разговора сви кандидати који испуњавају опште и посебне
услове биће благовремено обавијештени.
Кандидати који буду позвани на разговор, односно интервју дужни су са собом понијети личну
карту или пасош и предочити је члановима Комисије, у противном неће моћи да приступе интервјуу.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова, могу се достављати
лично предајом пријаве у сједишту Фискалног савјета Републике Српске или поштом на адресу:
Фискални савјет Републике Српске, Трг Републике Српске број 8/XIII, Бања Лука.
Додатна обавјештења о овом конкурсу заинтересовани кандидати могу добити на контакт
телефон: 051/303-234.
Јавни конкурс ће се објавити на интернет страници Фискалног савјета Републике Српске и у
дневном листу „Независне новине“
Документи приложени уз пријаву неће се враћати кандидатима.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу
„Независне новине“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање у смислу обављања разговора
– интервјуа са кандидатима.
Број: 27.1-103-119/19
Дана, 12. септембра 2019. године
Предсједник Фискалног савјета
Проф. др Миленко Крајишник

