
 

 

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

ПОРЕСКА УПРАВА 
 Трг Републике Српске бр.8, 78000 Бања Лука - tel.. 051/332-300; fax. 332-336, 

callcentar 051/345-080, www.poreskaupravars.org; e-mail: kontakt@poreskaupravars.org 

 

Број: 06/1.01/0204-123.3-32/19 

Дана: 06.11.2019. године 

 

На основу члана 31. и 62. Закона о државним службеницима („Сл.гласника РС“, број 

118/08, 117/11,37/12 и 57/16) Пореска управа  Републике Српске објављује 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА 

 

Пореска управа Републике Српске врши пријем 1 (једног) приправника, који ће приправнички 

стаж обављати у Подручном центру Бањалука. 

 

Општи услови за пријем приправника: 

-  да је држављанин Републике Српске или БиХ 

-  да је старији од 18 година 

-  да има општу здравствену способност 

-  да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну од најмање шест мјесеци или 

кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органу државне управе. 

 

Посебни услови за пријем приправника: 

- завршен правни факултет или други факултет правног смјера. 

 

Пријаве на конкурс подносе се лично или путем поште на адресу: Порескa управa - Трг 

Републике Српске бр. 8, Бања Лука, у року 15 (петнаест) дана од дана објављивања Конкурса 

у дневном листу „Глас Српске“. 

Пријава се подноси на обрасцу „Пријава на јавни конкурс“ који се може добити у Пореској 

управи а образац се налази и у прилогу Јавног конкурса који је објављен на  интернет странице 

Пореске управе. 

Кандидати су уз пријаву дужни доставити: 

- копију дипломе о завршеној школској спреми 

  Позивају се сви кандидати који се пријаве на јавни конкурс и приложе тражену 

документацију да се одазову на улазни интервју који ће се одржати дана: 

10.12.2019. године (уторак) у 9:00 сати.  

Интервју ће се одржати у просторијама Пореске управе Републике Српске – Трг 

Републике Српске број 8 у Бањалуци. 

http://www.poreskaupravars.orgč/


 

 

 

Сви кандидати који испуне услов за улазни интервју обавезни су донијети личну карту 

или пасош на увид Конкурсној комисији – у противном неће моћи приступити истом. 

 

Изабрани кандидати су, прије ступања на рад, дужни доставити сљедећу документацију 

(у оргиналу или овјерене копије): 

- диплому о завршеној школској спреми, 

- увјерење о држављанству БиХ или Републике Српске, 

- родни лист, 

- љекарско увјерење, 

- увјерење о неосуђиваности и 

- радну књижицу. 

Изабрани кандидати дужни су да доставе наведене документе у року од седам дана након 

објављивања Листе успјешних кандидата на интернет страници Пореске управе и на огласној 

табли Пореске управе. 

Уколико изабрани кандидат наведене документе не достави у прописаном року или ако, 

на основу достављених доказа, Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне 

услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са Листе успјешних кандидата 

да достави наведене документе.  

      Неблаговремене, недопуштене, неразумне и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата 

који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, Пореска управа одбацује 

закључком. 

 Пореска управа ће објавити резултате јавне конкуренције на интернет страници Пореске 

управе и на огласној табли Пореске управе. Обавјештење и рјешење о избору доставиће се 

свим кандидатима који су учествовали на интервјуу.  

 

 

 

 

 

 ДИРЕКТОР 

 Горан Маричић 


