
                    Трг Републике Српске  8/XIII, Бања Лука, телефон: 051/ 303-234,  факс: 051/303-235, е-mail : kabinet@fiskаlnisavjetrs.net 

 

На основу члана 25. Закона о фискалној одговорности у Републици Српској („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 94/15 и 62/18), члана 111. став 3. Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 4. Уредбе о 
јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 38/12 и 20/15), Фискални савјет Републике Српске 
Републике Српске,  расписује 

 
 

 ЈАВНИ  КОНКУРС 
за упражњено радно мјесто 

 
 
I Фискални савјет Републике Српске, прима у радни однос на неодређено вријеме службеника за 
финансијско-рачуноводствене послове, 1 извршилац.  
 
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник треће категорије са високом стручном спремом. 
 
 II Опис послова 

Организује и извршава сложене финансијско-рачуноводствене послове, стара се о законитом, 
планском и намјенском трошењу расположивих финансијских средстава, израђује буџетски захтјев 
Фискалног савјета, учествује у кварталном праћењу динамике настајања обавеза и динамиком 
извршења буџета, учествује у изради периодичних и годишњих финансијских извјештаја, води 
књигу улазних фактура, контролише формалну, рачунску и суштинску исправност финансијске 
документације (фактуре, уговори, закључци, одлуке), контира рачуноводствено-финансијску 
документацију, сачињава обрасце за трезорско пословање и уноси податке у СУФИ систем, води 
ванбилансне евиденције, води евиденције о свим плаћањима, врши обрачун амортизације и 
ревалоризације основних средстава и инвентара у помоћним књигама, обрачун плата и накнада, 
послове статистичке евиденције о исплаћеним платама и накнадама, обавља и друге послове за 
потребе Фискалног савјета. Обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења и предсједника 
Фискалног савјета. За свој рад одговара начелнику Одјељења и предсједнику Фискалног савјета. 

 

  
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 (6) 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 (3) године прије објављивања конкурса. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ФИСКАЛНИ САВЈЕТ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

 

REPUBLIKA SRPSKA 
FISKALNI SAVJET 
REPUBLIKE SRPSKE 



 
 
IV  Посебни услови: 

 
Поред општих  услова прописаних Законом и тачком III Kонкурса, кандидат мора испуњавати и 
сљедеће  посебне услове: 
VII степен стручне спреме, завршен економски факултет, најмање једна година радног искуства 
у траженом степену образовања и познавање рада на рачунару. 
 
 
V  Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу разговору - интервјуу са 
члановима Конкурсне комисије. 

О времену и мјесту разговора сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне 
конкуренције,  биће објављени на интернет страници Фискалног савјета Републике Српске. 

 

VI Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на 
интернет страници Фискалног савјета Републике Српске и у службеним просторијама 
Фискалног савјета Републике Српске, Трг Републике Српске број 8, Бања Лука. 

  

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке 
о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, 
додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а 
тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 
1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да радни однос престаје, између осталог, 
и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од 
значаја за заснивање радног односа. 

 
Уз пријаву на јавни конкурс кандидат је дужан да као доказ о испуњавању општих и посебних 
услова приложи  копије сљедећих докумената :  

 
- дипломе о завршеној стручној спреми (признате дипломе уколико су стечене ван 

Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању)  
и  

- увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања. 
 
Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је 
саставни дио пријаве на јавни конкурс. 

  

Напомена за кандидате: 

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на 
увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом. 

Пријаве на конкурс са траженим доказима, могу се достављати лично предајом пријаве у 
сједишту Фискалног савјета Републике Српске, путем поште на адресу: Фискални савјет 
Републике Српске, Трг Републике Српске број 8/XIII, Бања Лука или електронским путем на 
адресу kabinet@fiskalnisavjetrs.net са назнаком радног мјеста за које се подноси пријава. 



Кандидат који подноси пријаву електронским путем обавезан је доставити доказе о испуњавању 
општих и посебних услова у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве. 

Додатна обавјештења о овом конкурсу заинтересовани кандидати могу добити на контакт 
телефон: 051/303-234. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата 
који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, неће се узимати у разматрање у 
смислу обављања разговора – интервјуа са кандидатима. 

 

VII Кандидат који буде изабран након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног 
односа, дужан је у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавјештења Конкурсне комисије 
доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној копији и 
то: 
 

- диплому о стручној спреми, 
- увјерење или потврду о радном искуству у траженом степену образовања, 
- увјерење о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске, 
- увјерење о општој здравственој способности и 
- 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 
републичким органима управе. 
 
Уколико 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. 

 

VIII Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници 
Фискалног савјет Републике Српске.  

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу 
,,Независне новине". 

 
 
 
Број: 27.1-103-139/20 
Дана, 22. октобар 2020. године                        
   

     Предсједник Фискалног савјета 
                     

           Проф. др Миленко Крајишник, с. р. 
 


