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Na temelju članka 19. stavak 4. Zakona o Vladi 

Županije Zapadnohercegovačke (“Narodne novine 
Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 10/04) Vlada 
Županije Zapadnohercegovačke na 74. sjednici održanoj 
22. srpnja 2009. godine, donosi

ZAKLJUČAK

Točka 1.
Obvezuju se uposleni kod korisnika Proračuna 

Županije Zapadnohercegovačke, koji podnose zahtjeve 
za jednokratnu novčanu pomoć u slučaju smrti i teške 
invalidnosti ili teške bolesti sukladno članku 11. Odluke
o naknadama iz osnova materijalnih prava uposlenih kod 
korisnika Proračuna u Županiji Zapadnohercegovačkoj 
(u daljnjem tekstu: Odluka); (“Narodne novine Županije 
Zapadnohercegovačke”, broj: 3/01; 2/05; 3/06; 9/06; 2/08, 
6/09; 7/09 i 8/09), a za članove uže obitelji odnosno 
roditelje (otac, majka, očuh, maćeha i usvojitelji) da su 
dužni prilikom podnošenja zahtjeva uz ostalu potrebitu 
dokumentaciju dostaviti i Potvrdu o prebivalištu izdanu 
od strane CIPS-a.

Točka 2.
U posleni kod k o risn ik a  P roračuna Ž upan ije  

Z apadnohercegovačke koji podnose zah tjeve za 
jednokratnu novčanu pomoć u slučaju smrti i teške 
invalidnosti ili teške bolesti sukladno članku 11. Odluke, 
dužni su uz zahtjev priložiti dokumentaciju koja je  
ovjerena od strane nadležnog tijela.

Točka 3.
(1) Obvezuju se svi korisnici Proračuna na dostavu 

podataka Vladi Županije Zapadnohercegovačke o 
podnositelj ima zahtjeva koji su od 1. ožujka 2009. godine 
do danas ostvarili pravo na jednokratnu novčanu pomoć u 
slučaju smrti članova uže obitelji odnosno roditelja (otac, 
majka, očuh, maćeha i usvojitelji), a što su dokazivali 
Izjavom o zajedničkom kućanstvu (kućnom listinom).

(2) Obvezuje se Povjerenstvo za davanje mišljenja 
po zahtjevu za jednokratnu novčanu pomoć kod teške 
invalidnosti ili teške bolesti na dostavu popisa uposlenih 
kod korisnika Proračuna Županije Zapadnohercegovačke, 
koji su dobili pozitivna mišljenja po zahtjevima za 
jednokratnu novčanu pomoć u slučaju teške invalidnosti 
ili teške bolesti a za članove uže obitelji odnosno 
roditelje (otac, majka, očuh, maćeha i usvojitelji) 
od 1. ožujka 2009. godine do danas, Vladi Županije 
Zapadnohercegovačke.

Točka 4.
Zadužuje se Ministarstvo unutarnjih poslova Županije 

Zapadnohercegovačke da izvrši provjeru prebivališta u 
CIPS-ovoj bazi podataka za članove uže obitelji odnosno 
roditelje (otac, majka, očuh, maćeha i usvojitelji) za sve 
podnositelje zahtjeva koji su ostvarili jednokratnu pomoć

u slučaju smrti i teške invalidnosti ili teške bolesti od 
1. ožujka 2009. godine, prema popisu s odgovarajućim 
podatcima dostavljenom od strane Vlade Županije 
Zapadnohercegovačke, za potrebe iste.

Točka 5.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u “N arodnim  novinam a Županije 
Zapadnohercegovačke”

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE 1 HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
- VLADA -
Broj: 01-1180/09-74 
Široki Brijeg, 22. srpnja 2009

Predsjednik 
dr. Zvonko JuriSić
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Na temelju članka 70. stavak 2. točka a) i članka 34. 

stavak 5., a u svezi sa člankom 84. Zakona o državnim 
službenicima u tijelim a državne službe u Županiji 
Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije 
Zapadnohercegovačke”, broj: 16/08 i 7/09), Povjerenstvo 
za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke 
donosi

PRAVILNIK
O JEDINSTVENIM  KRITERIJIM A , 

PRAVILIMA I POSTUPKU IMENOVANJA I 
POSTAVLJENJA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U 

TIJELIM A  DRŽAVNE SLUŽBE U ŽUPANIJI 
ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ

I - TEM ELJNE ODREDBE 

Članak 1.
Ovim Pravilnikom bliže se uređuju jedinstveni 

kriteriji, pravila i postupak imenovanja i postavljenja 
državnih službenika u tije lim a državne službe u 
Županiji Zapadnohercegovačkoj, preuzimanje dužnosti 
postavljenog državnog službenika i utvrđuje tekst prisege 
vjemosti.

II - JEDINSTVENI K R IT E R IJI, PRAVILA I 
POSTUPAK IMENOVANJA I 

POSTAVLJENJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Č lanak 2.
Postavljenje državnog službenika vrši se s liste uspješnih 

kandidata koju utvrđuje predsjednik Povjerenstva za izbor 
nakon provedenog postupka ocjenjivanja kandidata koji 
su polagali stručni ispit u okviru javnog natječaja.

Listu uspješnih kandidata čine kandidati koji su na
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stručnom ispitu postigli najmanje 70% od ukupnog broja 
bodova predviđenih za stručni ispit.

Članak 3.
L istu  u sp ješn ih  k an d id a ta  P o v je ren s tv o  za 

izbor dostavlja tije lu  nadležnom  za im enovanje, 
rukovoditelju tije la  državne službe u čije je  ime 
proveden javni natječaj i Povjerenstvu za državnu službu 
Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo).

U pravilu, za državnog službenika postavlja se onaj 
kandidat koji je  prilikom polaganja stručnog ispita, u 
okviru javnog natječaja, osvojio najveći broj bodova.

Članak 4.
Rukovoditelj tijela državne službe u čije ime je  

proveden javni natječaj zatražit će, u roku od osam dana 
od dana dobivene liste uspješnih kandidata, mišljenje 
Povjerenstva o postavljenju državnog službenika s liste 
uspješnih kandidata.

Članak 5.
Ukoliko je  mišljenje Povjerenstva o postavljenju 

državnog službenika negativno, Povjerenstvo je  dužno 
dati posebno obrazloženje i predložiti postavljenje jednog 
od preostalih kandidata s liste uspješnih kandidata.

Rukovoditelj tijela državne službe će u roku od osam 
dana od dana dostavljenog mišljenja iz stavka 1. ovoga 
članka izvršiti postavljenje državnog službenika uzimajući 
u obzir mišljenje Povjerenstva.

Članak 6.
Ako se radi o imenovanju rukovoditelja tijela državne 

službe koji je  državni službenik, tijelo nadležno za 
imenovanje odlučit će kojeg će kandidata s liste uspješnih 
kandidata imenovati na radno mjesto u tijelu državne 
službe.

Članak 7.
Tijelo nadležno za imenovanje, odnosno rukovoditelj 

tijela državne službe donijet će rješenje o imenovanju, 
odnosno postavljenju državnog službenika u roku od osam 
dana od dana dostave liste uspješnih kandidata, odnosno 
pribavljenog mišljenja Povjerenstva.

Članak 8.
Akt o postavljenju je  upravni akt koji obvezno sadrži: 

ime i prezime državnog službenika, naziv tijela državne 
službe u koji se državni službenik postavlja, naziv 
radnog mjesta na koji se državni službenik postavlja i 
platni razred.

Članak 9.
Rješenje o postav ljen ju , odnosno im enovanju 

državnog službenika iz članka 8. ovoga Pravilnika 
dostavlja se državnom službeniku koji je  postavljen, 
odnosno imenovan i Povjerenstvu.

Rješenje o postavljenju državnog službenika objavljuje

se na oglasnoj ploči tijela državne službe.

Članak 10.
Ostale kandidate koji su sudjelovali na javnom 

natječaju Povjerenstvo pismeno obavještava o rezultatima 
natječaja.

Akt iz stavka 1. ovoga članka ima karakter zaključka 
u upravnom postupku.

Članak 11.
Sve uspješne kandidate, osim onoga koji je  postavljen 

na odgovarajuće radno mjesto, Povjerenstvo stavlja na 
rezervnu listu za to radno mjesto, prema redoslijedu 
koji je sukladno ukupnom zbroju bodova dobio svaki 
od kandidata.

Rezervna lista za određeno radno mjesto važi sve dok 
postavljeni državni službenik ne prođe probni period, 
sukladno Zakonu o državnim službenicima u Županiji 
Zapadnohercegovačkoj.

Članak 12.
Povjerenstvo je  dužno da svakog kandidata s rezervne 

liste obavijesti o postavljenju određenog kandidata na 
određeno radno mjesto na koje se on natjecao, njegovom 
ukupnom broju bodova koje je  dobio, s naznakom da se 
nalazi na rezervnoj listi.

III - PREUZIM ANJE DUŽNOSTI I 
POLAGANJE PRISEGE VJERNOSTI 

DRŽAVNOG SLUŽBENIKA

Članak 13.
Postavljeni državni službenik u tijelima državne 

službe preuzima dužnost polaganjem prisege vjernosti 
pred rukovoditeljem tijela državne službe.

Prisega vjernosti polaže se čitanjem i potpisivanjem 
njezinoga teksta.

Članak 14.
Prisega vjernosti glasi:
“Prisežem  da ću u svom radu poštivati Ustav 

Županije Zapadnohercegovačke, Ustav Federacije Bosne 
i Hercegovine i Ustav Bosne i Hercegovine , zakone i 
druge propise Županije Zapadnohercegovačke, Federacije 
Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine, vrijednosti 
međunarodnog prava, štititi ljudska prava i slobode, 
da ću savjesno, odgovorno i profesionalno izvršavati 
zadatke predviđene opisom radnog mjesta, da ću u svom 
radu izbjegavati djelatnosti i propuste koji su nespojivi s 
dužnostima državnog službenika, te štititi i brinuti se o 
ravnopravnosti i pravima svih naroda i građana Županije 
Zapadnohercegovačke, Federacije Bosne i Hercegovine
i Bosne i Hercegovine” .

Članak 15.
Potpisani tekst prisege sastavni je  dio personalnog 

dosjea državnog službenika.
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Članak 16.
Ukoliko državni službenik odbije položiti prisegu 

vjernosti rukovoditelj tijela državne službe pokreće 
odgovarajuće m jere suk ladno  zakonu i drugim  
propisima.

IV - ZAVRŠNA ODREDBA 

Članak 17.
Ovaj P raviln ik  stupa na snagu osm oga dana 

od dana objave u “Narodnim  novinam a Županije 
Zapadnohercegovačke”.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
-VLADA-
POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU
Broj :01-05-3/09
Široki Brijeg, 23.07.2009.

Predsjednik Povjerenstva 
Ante Vištica
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Na temelju članka 26. stavak 2., a u svezi sa člankom 

84. Zakona o državnima službenicima u tijelima državne 
službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne 
novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 16/08 i 
7/09 - u daljnjem tekstu: Zakon), Povjerenstvo za državnu 
službu Županije Zapadnohercegovačke donosi

PRAVILNIK
O JEDINSTVENIM  K R ITER IJIM A , PRAVILIMA

I POSTUPKU POPUNE UPRAŽNJENIH 
RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA 

SA LISTE PREK O BRO JN IH

I. TEM ELJN E ODREDBE 

Članak I.
Ovim Pravilnikom uređuju se jedinstveni kriteriji, 

pravila i postupak za popunu upražnjenih radnih 
mjesta državnih službenika u tijelima državne službe 
Županije Z apadnohercegovačke, g rada i općina 
(u daljnjem tekstu: tijela državne službe) sa Liste 
prekobrojnih koju vodi Povjerenstvo za državnu službu 
Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo).

Č lanak 2.
(1) Povjerenstvo vodi listu prekobrojnih državnih 

službenika (u daljnjem tekstu: Lista prekobrojnih) za sva 
tijela državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj, 
koje je  konačnim rješenjem proglasila prekobrojnim 
sukladno odredbama članka 40. stavak (2) Zakona.

(2) Prekobrojnost traje od dana proglašavanja 
državnog službenika prekobrojnim do dana konačnosti 
rješenja kojim ga rukovoditelj tijela državne službe 
razrješava dužnosti sukladno odredbama članka 40. stavak 
3. točka c) Zakona, iznimno u slučajevima propisanim 
ovim Pravilnikom.

II. JEDINSTVENI K R ITER IJI, PRAVILA I 
POSTUPAK POPUNE 

UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA 
DRŽAVNIH SLUŽBENIKA 

SA LISTE PREKOBROJNIH

Članak 3.
Rukovoditelj tijela državne službe podnosi zahtjev 

Povjerenstvu za popunu upražnjenog radnog mjesta 
koji sadrži:

a) naziv upražnjenog radnog mjesta,
b) izvod iz Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, koji 

sadrži opis poslova, posebne uvjete i broj izvršitelja 
utvrđenih Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu tijela 
državne službe, a koji se odnose na upražnjeno radno 
mjesto, ovjeren i potpisan od strane rukovoditelja tijela 
državne službe,

c) informaciju o nacionalnoj zastupljenosti državnih 
službenika sukladno članku 2. Zakona.

Č lanak 4.
(1) Povjerenstvo prvo pokušava upražnjeno radno 

mjesto popuniti izborom između državnih službenika sa 
Liste prekobrojnih, koji ispunjavaju opće uvjete iz članka 
28. Zakona i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o 
unutarnjem ustrojstvu tijela državne službe.

(2) Popunjavanje radnih mjesta državnih službenika 
sa Liste prekobrojnih može se obaviti za pozicije radnih 
mjesta utvrđenih člankom 6. stavak (1) točka a) alineje
2, 4, i 5. i točke b) Zakona.

Članak 5.
Izbor između državnih službenika sa Liste prekobrojnih 

za popunu upražnjenog radnog mjesta obavlja Povjerenstvo 
za izbor, koje čine predsjednik i dva člana, koje imenuje 
predsjednik Povjerenstva iz reda državnih službenika iz 
Povjerenstva za državnu službu Županije.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka donosi 
Poslovnik o radu.

Č lanak 6.
(1) Popuna radnih mjesta državnih službenika sa Liste


