ЗАХТЈЕВ ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА
Контакт информације које унесете ће бити кориштене за даљну комуникацију са Вама и даљу обраду
Вашег захтјева. Молимо да пажљиво и читко попуните наведена поља.

1. ЛИЧНИ ПОДАЦИ И ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ:
Име, име једног родитеља и презиме:
Адреса:
Број телефона:

Број факса (ако имате):

Е-маил (ако имате):

Датум, мјесто, општина и држава рођења:
Степен стручне спреме:

Назив завршене школе/факултета:

Занимање/звање:

2. ЗАХТЈЕВ ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ПОДНЕСЕН НА ОСНОВУ ЧЛАНА 26. СТАВ
(ЗАОКРУЖИТЕ СЛОВО) УРЕДБЕ О СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА РАД У УПРАВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ („Службени
гласник Републике Српске број: 68/11, 85/11 и 7/15):
а.
б.
в.
г.
д.
ђ.
е.

лице које посједује научно звање доктор правних наука;
лице које је стекло научно звање магистар правних наука прије реформе високог образовања у
Републици Српској или Босни и Херцеговини;
лице које је положило правосудни испит у Републици Српској или Босни и Херцеговини;
лице које је положило правосудни испит у бившој Југославији прије 6. априла 1992. године;
лице које је положило правосудни испит изван Босне и Херцеговине, а испит је признат од
министарства надлежног за послове правосуђа;
лице које је положило испит за судију за прекршаје;
лице које има најмање 20 година радног искуства на пословима стручне спреме за коју се тражи
солобађање од полагања стручног испита.

3. ЗАХТЈЕВ ПОДНЕСЕН НА ОСНОВУ ПОЛОЖЕНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА У ОКВИРУ ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА (ЧЛАН
28. УРЕДБЕ О СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА РАД У УПРАВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ „Службени гласник Републике
Српске број: 68/11, 85/11 и 7/15)
ПРИЛОЗИ:
1. _____________________________________________

Подносилац захтјева

2. _____________________________________________

_______________________________

3.

_____________________________________________

Уз захтјев сте обавезни приложити уплатницу као доказ о измирењу трошкова за ослобађање од полагања стручног
испита. Инструкције за плаћање можете пронаћи на полеђини овог Захтјева.

Нaкнaдa трoшкoвa зa oслoбaђaњe пoлaгaњa стручнoг испитa изнoси 30,00 КM.
Нaкнaдa трoшкoвa пoлaгaњa стручнoг испитa сe уплaћуje нa жирo рaчун Jaвних прихoдa Рeпубликe Српскe 562-0990000055687, буџeтскa oргaнизaциja 0413001, врстa прихoдa 722511.

