БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Министарство одбране

BOSNA I HERCEGOVINA
Ministarstvo odbrane/obrane

На основу члана 10. и 136. Закона о служби у Оружаним снагама Босне и
Херцеговине („Службени гласник БиХ", број: 88/05, 53/07, 59/09,74/10 и 42/12) и
члана 8. став (1) Правилника о пријему у војну службу („Службени гласник БиХ",
број: 57/14), у складу са Одлуком Министарства одбране, број:10-34-1-1853-5/15 од
04.09.2015. године, а у циљу попуне упражњених формацијских мјеста у Оружаним
снагама Босне и Херцеговине, Министарство одбране Босне и Херцеговине, Хамдије
Крешевљаковића број: 98, 71000 Сарајево, расписује:
ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем кандидата у професионалну војну службу
у почетном чину официра Оружаних снага Босне и Херцеговине
I

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ КАНДИДАТА ИЗ РЕДА БОШЊАЧКОГ НАРОДА
ОБЈАВЉУЈЕ СЕ ЗА ПУКOВЕ И РОДОВЕ/СЛУЖБЕ
Р/Б

Род – служба
/дужност

Број
извршилаца

1.

Пјешадија

2

2.

Оклопно
механизоване
јединице

1

3.

Инжињерија

1

4.

Веза

1

5.

Ваздушно осматрање
и јављање

1

Санитетска служба

1

медицинске струке, смјер општи

Ветеринарска служба

1

ветеринарске струке

Инструктор турског
језика

1

смјер турски језик

6.
7.
8.

Општи услови

ВСС
VII степен или
I циклус
болоњског
система
студирања

Посебни услови

техничког смјера
електротехничке или информатичке
струке, смјер телекомуникације или
информатика
електротехничке или информатичке
струке, смјер телекомуникације или
информатика

II КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ КАНДИДАТА ИЗ РЕДА СРПСКОГ НАРОДА
ОБЈАВЉУЈЕ СЕ ЗА ПУКОВЕ И РОДОВЕ/СЛУЖБЕ
Р/Б

Род – служба
/дужност

Број
извршилаца

1.

Пјешадија

6

2.

Артиљерија

3

3.

Оклопно
механизоване
јединице

2

Општи услови

Посебни услови

ВСС
VII степен или
I циклус
болоњског
система
студирања

техничког смјера

4.

Артиљеријско
ракетне јединице
против ваздушне
одбране

1

техничког смјера

5.

Инжињерија

1

техничког смјера

6.

Веза

2

7.

Војно обавјештајни

2

8.

Служба војне
полиције

1

9.

Техничка служба

6

10.

Интендантска служба

1

11.

Санитетска служба

2

електротехничке или информатичке
струке, смјер телекомуникације или
информатика
криминалистичке струке или смјер
безбједности
правне или криминалистичке струке или
завршен студијски програм за
оспособљавање полицијских службеника
машинске струке
угоститељске, прехрамбене или текстилне
струке/смјера
медицинске струке, смјер општи

12.

Правна служба

1

правне струке

13.

Официр за
информисање

1

смјер журналистика

ВСС
VII степен или
I циклус
болоњског
система
студирања

III КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ КАНДИДАТА ИЗ РЕДА ХРВАТСКОГ НАРОДА
ОБЈАВЉУЈЕ СЕ ЗА ПУКОВЕ И РОДОВЕ/СЛУЖБЕ
Р/Б

Род – служба
/дужност

Број
извршилаца

1.

Пјешадија

6

2.

Артиљерија

3

техничког смјера

3.

Инжињерија

1

техничког смјера

4.

Веза

1

5.

Ваздушно
осматрање и
јављање

1

6.

Служба војне
полиције

1

7.

Војно обавјештајни

1

8.

Техничка служба
Ваздухопловно –
техничка служба
Интендантска
служба

2

електротехничке или информатичке
струке, смјер телекомуникације или
информатика
електротехничке или информатичке
струке, смјер телекомуникације или
информатика
правне или криминалистичке струке
или завршен студијски програм за
оспособљавање полицијских
службеника
криминалистичке струке или смјер
безбједност
машинске струке

1

машинске струке

2

угоститељске, прехрамбене или
текстилне струке/смјера

9.
10.

Општи услови

ВСС
VII степен или
I циклус
болоњског
система
студирања

Посебни услови

IV

ОПШТИ УСЛОВИ ПРИЈЕМА У ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ СЛУЖБУ

Сходно члану 9. Закона о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ", број: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10 и 42/12) и члану 13. Правилника о пријему у
војну службу („Службени гласник БиХ", број: 57/14), кандидати који аплицирају за пријем у
професионалну војну службу морају испуњавати сљедеће опште услове:
a) да су држављани Босне и Херцеговине;
b) да су здравствено способни за службу у Оружаним снагама БиХ;
c) да нису осуђивани на безусловну затворску казну у трајању дужем од 6 (шест) мјесеци;
d) да нису претходно отпуштени из државне службе или правног лица због повреде
службене дужности у посљедње три године;
e) да им правоснажном пресудом није забрањено обављање одређених дјелатности,
односно дужности за вријеме трајања такве забране;
f) да се против њих не води кривични поступак за кривично дјело за које се гони по
службеној дужности;
g) да имају одговарајућу стручну спрему потребну за обављање одређене официрске
дужности;
h) да у вријеме пријема, то јесте на дан 01.01.2017. године, нису старији од 27 (двадесет
седам) година.
i) да су успјешно завршили основну официрску обуку.
V ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПРИЈЕМА У ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ СЛУЖБУ У
ПОЧЕТНОМ ЧИНУ ОФИЦИРА
Поред посебних услова образовања из I, II, и III главе конкурса, кандидати који аплицирају
за пријем у професионалну војну службу морају испуњавати и сљедеће посебне услове:
a) да су положили тест физичке спремности према прописаним нормама (елиминациони праг
је 60% од максималног броја бодова по свакој појединачној дисциплини теста);
b) да су положили тест општег знања (елиминациони праг је 60% од максималног броја
бодова);
c) да су положили тест енглеског језика ALCPT (елиминациони праг је 60% од максималног
броја бодова);
d) да су положили тест физичке кондиције (биип тест);
VI ТЕСТИРАЊЕ КАНДИДАТА
Кандидати ће у процесу селекције и избора, кроз три фазе, бити подвргнути обавезном
тестирању и провјерама.
Прва фаза провјера:
Прва фаза провјере се проводи у центрима за регрутовање и транзицију у Сарајеву, Бањој
Луци, Чапљини и Тузли, и обухвата:
- тест физичке спремности,
- тест општег знања и
- тест енглеског језика.
Кандидати који испуњавају опште и посебне услове и који приложе сву потребну
документацију, биће правовремено обавијештени путем телефона и писаног позива о времену

и мјесту реализације Прве фазе провјера. Тестирања у првој фази трају један дан и у том
периоду није обезбијеђена исхрана кандидата.
Кандидати ће бити обавезни, прије приступања тесту провјере физичке спремности,
потписати изјаву о здравственој способности. Министарство одбране БиХ не преузима
одговорност за евентуалне здравствене последице кандидата настале у процесу
провјера.
Сви кандидати који постигну резултате изнад елиминационог прага се бодују и чине ранг
листе успјешности по родовима и службама на које су се кандидовали у оквиру националних
пукова. У другу фазу провјера се упућују по четири прворангирана кандидата по сваком
расписаном извршиоцу водећи рачуна о полној заступљености.
Норме за провјеру физичке спремности доступне су на службеној интернет страници
Министарства одбране БиХ (www.mod.gov.ba).
Друга фаза провјера:
Друга фаза провјере се реализује у Команди обуке и доктрине у Травнику и подразумијева
тестирање лидерских способности кандидата кроз сљедеће врсте тестова:
-

тест физичке кондиције (биип тест),
психометријски тест,
командне задатке без вође,
вјежбе планирања,
групну дискусију,
есеј,
презентацију,
полигон са појединачним препрекама,
командне задатке са вођом и
тимску утрку.

У другој фази провјера елиминаторан је само тест физичке спремности и кондиције (биип
тест), док се код осталих провјера бодује и збраја успјех сваког кандидата на свакој
провјери. Кандидати се на основу освојених бодова рангирају на коначне листе успјешности
по родовима и службама за које су се кандидовали у оквиру националног пука. Са коначних
ранг листа успјешности се одабиру најбоље пласирани кандидати, сходно конкурсом
траженом броју извршилаца у оквиру рода и службе. Укупно се одабире 57 (педесетседам)
кандидата, водећи рачуна о полној заступљeности и исти се упућују у трећу фазу провјера.
Провјере друге фазе трају пет дана и тада је обезбијеђен смјештај и исхрана кандидата.
Трећа фаза провјера:
Трећа фаза провјера обухвата:
- здравствене прегледе и
- безбједносне провјере.
За све кандидате који уђу у трећу фазу провјера за пријем у професионалну војну службу,
Министарство одбране ће организовати здравствене прегледе и извршити основну
безбједносну провјеру. У војну службу неће бити примљени кандидати који не задовоље на
здравственом прегледу и за које се током основне безбједносне провјере утврди постојање
безбједносне сметње из члана 59. Закона о заштити тајних података Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број:54/05 и 12/09).

Умјесто кандидата који не задовоље на здравственом прегледу или безбједносној провјери, на
ове провјере биће упућени сљедећи кандидати са ранг листе, водећи рачуна о националној и
полној заступљености.
Кандидати који буду оглашени здравствено способним за војну службу и не буду имали
безбједносну сметњу, упућују се на основну официрску обуку.
Кандидати који не задовоље критерије у било којој фази провјера и обуке или одустану од
тестирања и обуке или прекрше дисциплинске прописе и норме током процеса тестирања и
обуке или одбију да потпишу Уговор о пријему у Оружане снаге БиХ биће елиминисани из
процеса избора. О елиминацији кандидата одлучује Министар одбране БиХ, на приједлог
Комисије за избор, и о истом Комисија обавјештава кандидате.
VII ОСНОВНА ОФИЦИРСКА ОБУКА
Основна официрска обука одвија се у центрима за обуку Оружаних снага БиХ у Пазарићу и
Травнику, према посебном плану основне официрске обуке. На основној официрској обуци
кандидати ће бити обавезни да приступе улазном тесту физичке спремности. Кандидатима
који на том тесту не постигну 80% резултата који су постигли на провјери физичке
спремности у Фази 1, биће прекинута обука и неће бити примљени у професионалну војну
службу у Оружане снаге БиХ. Вријеме и мјесто релизације Основне официрске обуке, као и
права и обавезе између кандидата за пријем у професионалну војну службу и Министарства
одбране БиХ за вријеме обуке, регулишу се посебним уговором о основној официрској
обуци.
VIII ПРИЈЕМ У ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ СЛУЖБУ
Кандидати који успјешно заврше основну официрску обуку примају се у Оружане снаге
БиХ у почетном чину официра, закључују са Министарством одбране Босне и Херцеговине
Уговор о пријему у професионалну војну службу и постављају се у команде и јединице на
одговарајуће формацијско мјесто, према њиховим преференцама, у оквиру пука, рода
односно службе за коју су конурисали.
Ако одговарајуће формацијско мјесто у пуку, роду, односно служби није слободно,
кандидату ће бити понуђена могућност прихватања другог формацијског мјеста унутар
Оружаних снага БиХ. Ако кандидат одбије алтернативно формацијско мјесто, ослобађа се
службе без икаквих даљњих обавеза. Нити од једног кандидата, по завршетку основне
официрске обуке, неће бити тражено да се против своје воље прикључи неком пуку,
команди, јединици, роду, односно служби.
IX ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЛИЦА КОЈА БУДУ ПРИМЉЕНА У ПРОФЕСИОНАЛНУ
ВОЈНУ СЛУЖБУ У ОРУЖАНЕ СНАГЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Права и обавезе лица која буду примљена у професионалну војну службу дефинисана су
Законом о одбрани Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ", број: 88/05) и Законом о
служби у Оружаним снагама БиХ („Службени гласник БиХ", број: 88/05 , 53/07, 59/09, 74/10
и 42/12), као и подзаконским и другим нормативним документима Министарства одбране
БиХ и Оружаних снага БиХ.
X ПРАВА И ОБАВЕЗЕ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Министарство одбране БиХ ће у поступку одабира искључивати кандидате за пријем у
професионалну војну службу због: неиспуњавања општих и посебних услова конкурса,
безбједносних сметњи, здравствене неспособности утврђене здравственим прегледом и
других провјера према прописима за пријем у професионалну војну службу.

Министарство одбране БиХ ће једнострано и без накнадних обавеза одбити пријаву
кандидату у било коме тренутку у поступку пријема, ако је кандидат прикрио сметњу
(безбједносну, здравствену или др.) за пријем, која је постојала у вријеме пријаве на Јавни
конкурс или уколико се накнадно утврди постојање безбједносне сметње или кандидат
почини дјело које се сматра безбједносном сметњом из члана 59. Закона о заштити тајних
података Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број:54/05 и 12/09).
Министарство одбране БиХ ће према кандидатима који буду примљени у
професионалну војну службу извршити све обавезе дефинисане Законом о одбрани
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ", број: 88/05) и Законом о служби у
Оружаним снагама БиХ („Службени гласник БиХ", број: 88/05 , 53/07, 59/09, 74/10 и 42/12),
као и подзаконским и другим нормативним актима Министарства одбране БиХ и
Оружаних снага БиХ.
XI ОСТАЛО
1. Приликом одабира кандидата за пријем у професионалну војну службу водиће се рачуна о
равноправној заступљености полова у складу са Законом о равноправности полова
(„Службени гласник БиХ", број:16/03, 102/09 и 32/10).
2. Кандидати за пријем у професионалну војну службу у Оружане снаге БиХ биће третирани
с пуним поштовањем принципа транспарентности, правичности и истих могућности. Неће
бити дискриминације ни по којем основу.
3. Кандидати су обавезни доставити сљедећу документацију:
попуњену и потписану пријаву са биографијом (образац се налази на службеној
интернет страници Министарства одбране БиХ www.mod.gov.ba);
b) увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци);
c) извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија);
d) доказ о пребивалишту издат од надлежног органа, (не старија од 30 дана);
e) овјерена копија дипломе или увјерење о стеченој стручној спреми не старије од годину
дана или доказ о нострификацији за дипломе које нису стечене у Босни и Херцеговини,
уз утврђен еквивалент стручне спреме према конкурсом захтијеваном степену школске
спреме, коју је издао надлежни орган у Босни и Херцеговини;
f) доказ о престанку сметње која их је елиминисала у ранијем процесу пријема у војну
службу у Орзжане снаге БиХ,
g) овјерену изјаву да лице није претходно отпуштено из државне службе или правног лица
због повреде службене дужности у посљедње три године;
a)

Напомена: За кандидате који су ушли у ужи избор за пријем у професионалну војну службу у
Оружане снаге БиХ, надлежни сектор Министарства одбране ће накнадно, по службеној
дужности, утврдити да ли кандидати испуњавају опште услове, који се односе на чињенице из
главе IV тачка ц), тачка е) и тачка ф) овог јавног конкурса.
4. Потребне информације и обрасце пријаве кандидати могу добити од центара за
регрутовање и транзицију на сљедећим локацијама:
a)
b)
c)
d)
e)

Сарајево (Касарна „Рајловац“), Улица Сафета Зајке бб, тел.033/773-437;
Бања Лука (Касарна „Козара"), Књаза Милоша бб, тел.051/335-886;
Чапљина (Касарна „Божан Шимовић"), Грабовина бб, тел.036/811-084;
Тузла (Војна база „Аеродром Дубраве"), тел.035/814-954;
или преузети на службеној интернет страници Министарства
(www.mod.gov.ba).

одбране

БиХ

5. Након завршене конкурсне процедуре, у року од 6 мјесеци, кандидати који не буду
примљени у професионалну војну службу могу преузети документацију у центрима за
регрутовање и транзицију на локацијама наведеним у тачки 4. главе XI овог Jавног конкурса.
6. Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, као и копије тражене документације које
нису овјерене, неће се узети у разматрање. Рок за предају пријава са пратећом
документацијом на Јавни конкурс је 28 (двадесeтосам) дана од дана објављивања
на службеној интернет страници Министарства одбране БиХ.
7. Пријаве на Јавни конкурс, са прописаном документацијом доставити препоручено путем
поште на адресу:
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ БиХ
ОРУЖАНЕ СНАГЕ БиХ
КОМАНДА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПЕРСОНАЛОМ
ул. Књаза Милоша бб
Касарна „Козара"
78000 Бања Лука
са назнаком “за Јавни конкурс за пријем официра у ПВС”
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