РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Трг Републике Српске 1, Бања Лука, тел: 051/339-535, факс 051/339-650 E-mail: mpr@mpr.vladars.net

Број: 08.020/704-100/18
Датум: 17.09.2018године
На основу члана 4. Закона о вјештацима Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске” број 74/17), министар правде Републике Српске објављује с л и ј е д е ћ и

ЈАВНИ ПОЗИВ
за именовање вјештака
Позивају се кандидати за именовање вјештака, да у року од 30 дана од дана објављивања
јавног позива, поднесу захтјев за именовање Министарству правде Републике Српске, те да
уз захтјев наведу област, специјалност и усмјерену специјалност за коју подносе захтјев за
именовање.
Уз захтјев за именовање кадидат је дужан доставити:
 биографију,
 увјерење о држављаству,
 увјерење да није осуђиван на казну затвора за кривична дјела против уређења и
безбједности државе, за кривична дјела против човјечности, међународног права,
против службене или друге одговорне дужности или за друго кривично дјело
извршено из користољубља или других ниских побуда,
 увјерење надлежног суда да се против њега не води кривични поступак,
 увјерење о радној способности,
 овјерена фото-копија дипломе,
 увјерење о радном искуству на пословима у одговарајућој области и у оквиру
специјалности и усмјерене специјалности на коју се пријављује ( доказ да има
најмање пет година радног искуства на пословима у областима које је кандидат
навео у захтјеву за именовање),
 доказе о стицању додатних стручних знања и квалификација,
 овјерену изјаву да не обавља дјелатности које нису спојиве са пословима
вјештака;

Ради утврђивања приједлога листе вјештака, министар правде Републике Српске именује
комисију, коју чине два члана из реда стручњака из области за коју се именује вјештак и
један члан комисије у име Министарства правде Републике Српске, која спроводи
квалификационо тестирање кандидата.
Кандидат који Министарству правде поднесе захтјев за именовање вјештака, сноси
трошкове рада комисије.
Јавни позив за именовање вјештака биће објављен у “Службеном гласнику Републике
Српске”, дневним новинама “Глас Српске”, као и на интеренет страници Министарства
правде Републике Српске.
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