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organizacija 17010001 -  Ministarstvo prostornog uređenja, 
resursa i zaštite okoliša, na poziciju 614200 GAM 005
- Tekući prijenosi za porodiljne naknade - Proračunska 
organizacija 16010001 -  Ministarstvo zdravstva, rada i 
socijalne skrbi.

III.
Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Ministarstvo 

financija Županije Zapadnohercegovačke i Stručna služba 
Vlade Županije Zapadnohercegovačke, svatko u okviru 
svoje ovlasti.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u “Narodnim novinama Županije 
Zapadnohercegovačke”.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
- VLADA-
Broj: 01-1622/09-81
Široki Brijeg, 20. listopada 2009.

Predsjednik 
dr. Zvonko Jurišić

524
Na temelju članka 62. stavak (2), članaka 63. 

Zakona o organizaciji tije la  uprave u Županiji 
Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije 
Zapadnohercegovačke“, broj:9/06) i članka 44. stavak
(7) Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine 
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 36/03, 37/03, 
21/04 i 18/05) Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije 
Zapadnohercegovačke, donosi

PRAVILNIK
O VRSTI I UVJETIMA ZA IZVRŠENJE 

KAZNENE SANKCIJE RADA 
ZA OPĆE DOBRO NA SLOBODI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(Sadržaj)

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se vrste i uvjeti za 
izvršenje kaznene sankcije rada za opće dobro na slobodi, 
koja predstavlja posebnu kazneno-pravnu mjeru, odnosno 
mjeru iz kategorije alternativnih kaznenih sankcija, koju 
u zakonom predviđenom postupku odredi sud, a koje se 
izvršavaju na području Zapadnohercegovačke Županije 
(u daljnjem tekstu: Županija).

Članak 2.
(Nadležno tijelo)

Za provedbu postupka izvršenja kaznene sankcije 
rada za opće dobro na slobodi (u daljnjem tekstu: rad 
za opće dobro), nadležno je Ministarstvo pravosuđa 
i uprave Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem 
tekstu: Ministarstvo).

Članak 3.
(Zamjena kazne zatvora radom za opće dobro)
(1) Kad sud odmjeri i izrekne kaznu zatvora od najviše 

šest mjeseci, istovremeno i naknadno može odrediti da se 
izrečena kazna, uz pristanak optuženika, zamijeni radom 
za opće dobro.

(2) Odluka da se kazna zatvora zamijeni radom 
za opće dobro temelji se na ocjeni da, uzimajući u 
obzir sve okolnosti koje određuju vrstu i raspon kazne, 
izvršenje kazne zatvora ne bi bilo nužno za ostvarenje 
svrhe kažnjavanja, ali istovremeno uvjetna kazna ne bi 
bila dovoljna za postizanje opće svrhe kazneno-pravnih 
sankcija.

Članak 4.
(Djelomično izvršenje i određivanje 

trajanja rada za opće dobro)
(1) U slučaju kada osuđenik zanemaruje obvezu rada 

za opće dobro ili po isteku određenog roka, nije izvršio 
ili je samo djelomično izvršio rad za opće dobro, sud 
će donijeti odluku o izvršenju kazne zatvora u trajanju 
razmjernom vremenu preostalog rada za opće dobro.

(2) Trajanje rada za opće dobro određuje se razmjerno 
izrečenoj kazni zatvora tako da je deset radnih dana 
jednako jednom mjesecu zatvora, odnosno šezdeset radnih 
dana jednako šest mjeseci zatvora, pa će se na temelju 
toga tražiti odnos između visine izrečene kazne zatvora i 
trajanja rada za opće dobro posebice u slučajevima kada je 
osuđenik samo djelomično izvršio rad za opće dobro.

Članak 5.
(Zamjena novčane kazne)

Zamjena kazne zatvora radom za opće dobro može se 
primijeniti i u slučajevima kada se odlukom suda novčana 
kazna zamjenjuje kaznom zatvora, sukladno članku 
48. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine 
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 36/03, 37/03, 
21/04 i 18/05)

Članak 6.
(Izvršenje rada za opće dobro)

(1) Izvršavanje rada za opće dobro prema osuđeniku 
započinje nakon pravomoćnosti sudske presude.

(2) Rad za opće dobro traje najmanje 10, a najviše 60 
radnih dana, sukladno presudi iz prethodnog stavka.

(3) Rad za opće dobro izvršava se u mjestu prebivališta, 
odnosno boravišta osuđenika.

(4) Rok za upućivanje osuđenika na izvršavanje rada za 
opće dobro ne može biti kraći od jednog mjeseca ni dulji 
od jedne godine od dana dostave presude Ministarstvu.
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(5) Osuđenik ne snosi troškove izvršavanja rada za 
opće dobro niti plaća pristojbe na podneske, službene 
radnje i odluke u vezi s primjenom ovoga Pravilnika.

(6) Rad za opće dobro je besplatan i ne služi postizanju 
dobiti.

(7) Pod radnim danom podrazumijeva se osmosatno 
radno vrijeme, odnosno tjedno radno vrijeme osobe 
raspoređene na rad za opće dobro iznosi 40 sati, a 
raspoređuje se na najmanje pet radnih dana.

(8) Osobe koje rade puno radno vrijeme na temelju 
navedene kazneno-pravne mjere, imaju pravo na odmor 
u tijeku radnog dana u trajanju od 30 minuta.

Članak 7.
(Svrha izvršenja rada za opće dobro)

Svrha izvršavanja rada za opće dobro je  da se, 
uvažavajući opću svrhu kazneno-pravnih sankcija, osuđenik 
kojem je, pod određenim uvjetima i obvezama, ograničena 
sloboda, ne isključi iz društva, već da, uz pomoć i nadzor 
društvene zajednice, dragovoljno osobnim postupcima, 
radom i odnosom prema posljedicam a izazvanim 
počinjenim djelom razvije svijest o štetnosti određenih 
ponašanja i odgovornosti za štetne posljedice.

Članak 8.
(Međusobna suradnja)

Županijska i općinska tijela uprave, ustanove i druge 
pravne osobe dužni su surađivati s Ministarstvom, u 
izvršavanju rada za opće dobro, kad to Ministarstvo od 
njih zatraži.

Članak 9.
(Pravne osobe kod kojih se 
obavlja rad za opće dobro)

(1) Rad za opće dobro, može se obavljati u državnim 
tijelima, ustanovama i drugim pravnim osobama (u 
daljnjem tekstu: poslodavac), koje obavljaju djelatnost 
u okviru koje se može ostvariti opća svrha kažnjavanja 
izvršavanja kaznenopravnih sankcija i posebna svrha 
izvršenja rada za opće dobro.

(2) Djelatnost poslodavca treba biti humanitarna, 
ekološka, komunalna, uslužna, kao i svaka druga 
djelatnost za koju Ministarstvo smatra da se sa istom 
može postići opća svrha izvršavanja, kao i posebna svrha 
izvršavanja navedene kaznene sankcije.

Članak 10.
(Poslovi na kojima se obavlja rad za 

opće dobro u državnim tijelima)
Poslovi na kojima se obavlja rad za opće dobro u 

državnim tijelima mogu biti:

a) administrativno-tehnički,
b) operativno-tehnički i
c) pomoćni poslovi.

Članak 11.
(Poslovi na kojima se obavlja 

djelatnost u ustanovama)
(1) Poslovi na kojima se obavlja djelatnost u 

ustanovama mogu biti pomoćni i administrativno-tehnički 
poslovi u javnim ustanovama čiji je utemeljitelj, Županija 
Zapadnohercegovačka (u daljnjem tekstu: Županija) 
ili općina ili u ustanovama kojima su navedena tijela 
povjerila javne ovlasti, kao i u drugim ustanovama u 
oblasti tjelesne kulture, kulture, obrazovanja, znanosti, 
zdravstva, socijalne zaštite i socijalne sigurnosti.

Članak 12.
(Poslovi na kojima se obavlja djelatnost 

u drugim Pravnim osobama)
Poslovi na kojima se obavlja djelatnost u drugim 

pravnim osobama mogu biti poslovi nekvalificiranog 
do visokokvalificiranog djelatnika, odnosno pomoćni i 
administrativno-tehnički poslovi u javnim poduzećima 
čiji su utemeljitelji tijela iz članka 11. ovog Pravilnika, 
poduzećima, firmama, kao i drugim pravnim osobama 
ili udrugama.

Članak 13.
(Vrsta posla)

Poslovi kod poslodavca kod kojeg je osuđenik do tada 
bio u radnom odnosu mogu biti isti poslovi na kojima je 
osuđenik do tada radio ili drugi poslovi.

Članak 14.
(Nadležnost Ministarstva)

(1) Ministarstvo raspoređuje osuđenike na rad za 
opće dobro, određuje vrstu posla i radno mjesto na 
kojem će se obavljati rad za opće dobro, vodeći računa
o sposobnostima i znanjima osuđene osobe.

(2) Ministarstvo izravno poduzima mjere za poboljšanje 
izvršavanja rada za opće dobro, pruža stručnu pomoć, 
prikuplja i obrađuje statističke podatke, te obavlja i 
druge poslove propisane ovim Pravilnikom i drugim 
propisima.

(3) M inistarstvo surađuje s drugim  državnim 
tijelima, znanstvenim i drugim ustanovama, strukovnim 
udrugama, drugim pravnim osobama i pojedincima, poradi 
poboljšavanja uvjeta izvršavanja rada za opće dobro i 
pomoći osuđenicima.

(4) Ministarstvo, kad je to u javnom interesu ili kad to 
nađe za potrebno, radi upoznavanja javnosti, obavještava 
javnost o uvjetima i stanju izvršavanja rada za opće 
dobro, poradi uključivanja društvene zajednice u postupke 
izvršavanja.

II. NAČELA IZVRŠAVANJA RADA 
ZA OPĆE DOBRO
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Članak 15.
(Načela)

(1) Rad za opće dobro izvršava se na način koji 
osuđeniku i njegovoj obitelji jamči poštivanje ljudskog 
dostojanstva, temeljnih prava i sloboda i privatnosti.

(2) Zabranjuje se diskriminacija utemeljena na rasi, 
boji kože, spolu, jeziku, religiji ili vjeroispovijesti, 
političkom ili drugim uvjerenjima, nacionalnom i 
socijalnom podrijetlu.

Članak 16.
(Pojedinačni program izvršavanja)

(1) Rad za opće dobro izvršava se prema pojedinačnom 
programu izvršavanja, sukladno ovom Pravilniku.

(2) Pojedinačni program iz stavka (1) ovog članka 
utvrđuje državni službenik i povjerenik za svakog 
osuđenika, a na temelju osobina osobe, osobnih prilika, 
zdravstvenog stanja, uposlenja, sposobnosti i stručnosti 
osuđenika.

III. TIJELA, OSOBE I NAČIN IZVRŠAVANJA 
RADA ZA OPĆE DOBRO

Članak 17.
(Povjerenik i državni službenik)

(1) Ministarstvo izvršava pravomoćnu presudu o 
zamjeni kazne zatvora radom za opće dobro, putem 
državnog službenika Ministarstva i povjerenika.

(2) Povjerenik je djelatnik pravne osobe kod koje se 
obavlja rad za opće dobro (u daljnjem tekstu: povjerenik), 
kojeg na prijedlog rukovoditelja te pravne osobe, 
rješenjem imenuje ministar pravosuđa i koji obavlja 
izravni nadzor nad izvršavanjem rada za opće dobro.

(3) Državni službenik iz stavka (1) ovog članka i 
povjerenik može biti osoba koja ima završenu visoku 
stručnu spremu, radno iskustvo u trajanju od najmanje 
tri godine i primjerene ljudske osobine koje mogu biti 
uzor ponašanja osuđenika.

(4) Iznimno, povjerenik ne mora imati visoku stručnu 
spremu, ukoliko u toj pravnoj osobi nema odgovarajućih 
djelatnika visoke stručne spreme.

(5) Ministarstvo vodi evidenciju povjerenika.
(6) Za svoj rad državni službenik i povjerenik su 

odgovorni ministru pravosuđa.

Članak 18.
(Izobrazba povjerenika)

(1) M inistarstvo organizira izobrazbu, poradi 
osposobljavanja povjerenika i upoznavanja sa njihovim 
pravima i obvezama.

(2) U organiziranju izobrazbe povjerenika, Ministarstvo 
može zatražiti pomoć od ministarstava nadležnih za 
zdravstvo, rad i socijalnu zaštitu, obrazovanje i šport, a 
po potrebi i drugih tijela, ustanova, udruga i pojedinih 
stručnjaka (socijalni djelatnik, pedagog, psiholog i sl.).

(3) Ministar pravosuđa donosi Pravilnik o načinu rada, 
odgovornosti, izobrazbi i evidenciji povjerenika.

IV. IZVRŠAVANJE RADA ZA OPĆE DOBRO

Članak 19.
(Djelatnost u okviru koje se obavlja rad 

za opće dobro)
(1) Djelatnost u okviru koje se obavlja rad za opće 

dobro mora odgovarati općoj svrsi kazneno-pravnih 
sankcija i posebnom cilju ovoga rada.

(2) Rad za opće dobro može se izvršavati kod 
poslodavca kod kojega je  osuđenik do tada bio u 
radnom odnosu, ukoliko je s tim suglasan poslodavac
i osuđenik.

Članak 20.
(Ugovor o izvršavanju rada za opće dobro)

(1) Ministar pravosuđa zaključuje ugovore s državnim 
tijelima, ustanovama, poslodavcima iz članka 19. stavak 2. 
ovog Pravilnika i drugim pravnim osobama o postojanju 
zajedničkog interesa za izvršavanje rada za opće dobro i 
upućivanju osuđenika na rad za opće dobro.

(2) Ugovor iz stavka (1) ovoga članka sadrži opis 
djelatnosti poslodavca, vrste poslova na kojima osuđenik 
može izvršavati rad za opće dobro, mjesto izvršavanja rada 
za opće dobro, spisak osoba koje mogu biti imenovane za 
povjerenike, vrijeme trajanja ugovora, uvjete pod kojima 
se može raskinuti ugovor, prava i obveze Ministarstva 
pravosuđa i poslodavca i druga pitanja od značaja za 
izvršavanje rada za opće dobro.

(3) Ministarstvo vodi evidenciju poslodavaca s kojima 
su zaključeni ugovori iz stavka (3) ovog članka i popis 
radnih mjesta.

Članak 21.
(Rješenje)

(1) Ministarstvo donosi rješenje o raspoređivanju na 
rad osuđenika i rješenje o imenovanju povjerenika u roku 
od 15 dana od primitka pravomoćne presude.

(2) Osuđenik se rješenjem raspoređuje na rad na 
raspoloživo radno mjesto, sukladno odredbama ovog 
Pravilnika.

(3) Prije donošenja rješenja o raspoređivanju na rad za 
opće dobro, Ministarstvo vrši uvid u liječničko uvjerenje, 
radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje 
poslova na koje se raspoređuje.

(4) Liječničko uvjerenje ne starije od šest mjeseci 
Ministarstvu prije donošenje rješenja dostavlja osuđeni.

(5) Rješenjem iz stavka (1) ovog članka, u dogovoru 
s poslodavcem, određuje se početak, raspored i završetak 
izvršavanja rada za opće dobro.

(6) Vrijeme izvršavanja rada za opće dobro, ovisno od 
potrebe, vrste i mjesta rada, po prijedlogu osuđenika, može 
se, izmjenom rješenja, prilagoditi potrebama osuđenika.

(7) Ministarstvo obavještava sud koji je donio presudu
o početku i završetku izvršavanja rada za opće dobro.
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Članak 22.
(Rješenje o imenovanju povjerenika)

(1) Rješenjem o imenovanju povjerenika određuju 
se prava i obveze povjerenika, razdoblje za koje se 
povjerenik imenuje, kao i ime i prezime osuđenika 
kojeg nadzire u obavljanju rada za opće dobroj  utvrđuje 
naknadu za obavljanje poslova povjerenika.

(2) Ministarstvo donosi Pravilnik o mjerilima za 
utvrđivanje naknade povjerenicima.

Članak 23.
(Primjena općih propisa o radu)

(1) Na radno vrijeme osuđenika, odmor u tijeku rada, 
dnevni i tjedni odmor, te uporabu sredstava zaštite na radu, 
primjenjuju se opći propisi, odnosno akti poslodavca.

(2) Poslodavac osigurava osuđenike od nezgoda na 
poslu i profesionalnih oboljenja, za vrijeme rada za opće 
dobro.

(3) Osuđenik je odgovoran za štetu koju, za vrijeme 
rada za opće dobro, namjerno ili grubom nepažnjom 
prouzroči poslodavcu.

Članak 24.
(Odgoda i prekid izvršenja)

(1) Izvršavanje rada za opće dobro može biti odgođeno 
ili prekinuto na molbu osuđenika, njegovog branitelja ili 
centra za socijalni rad.

(2) Zamolba se podnosi Ministarstvu. U zamolbi 
se moraju navesti razlozi i dokazi o činjenicama koje 
opravdavaju odgodu ili prekid pod okolnostima iz članka 
28. stavak (3) Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u 
Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, 
broj 44/98 i 42/99).

(3) Zamolba za odgodu izvršavanja rada za opće dobro 
može se podnijeti u roku od tri dana od dostave rješenja
o raspoređivanju na rad za opće dobro, a nakon proteka 
toga roka, ako su razlozi za odgodu nastali kasnije, a 
izvršavanje rada za opće dobro još nije započeto, ali ne 
kasnije od četrdeset osam sati po saznanju za njihovo 
postojanje.

(4) Zamolba zadržava izvršavanje rješenja o radu za 
opće dobro.

(5) Zamolba za prekid izvršavanja rada za opće 
dobro može se podnijeti u roku od dvadeset četiri sata 
od nastupanja okolnosti koja je razlog za prekid.

(6) Zamolba zadržava izvršavanje rješenja o rasporedu 
na rad za opće dobro.

(7) Rješenje o odgodi, odnosno rješenje o prekidu 
izvršavanja rada za opće dobro donosi ministar pravosuđa, 
u roku od tri dana od primitka zamolbe.

(8) Rješenje iz stavka 7. ovog članka je konačno.

Članak 25.
(Razlozi za odgodu ili prekid izvršenja)

(1) Razlozi za odgodu ili prekid izvršavanja rada za 
opće dobro su:

a) iznenadno oboljenje osuđenika,
b) smrtni slučaj, teška bolest ili nastupanje okolnosti u 

kojima je, prema mišljenju centra za socijalni rad, 
osuđenik postao jedini obvezni osiguravatelj brige
o maloljetnoj djeci, bračnom ili izvanbračnom 
drugu, roditelju, posvojitelju ili posvojeniku,

c) potreba obavljanja ili dovršenja radova izazvanih 
elementarnom nepogodom ili drugom nezgodom, 
zbog čijeg neobavljanja bi nastala znatna 
materijalna šteta, a u užoj obitelji osuđenika 
nema druge radno-sposobne osobe.

(2) Osim u slučajevima iz stavka (1) ovog članka, 
Ministarstvo može, iznimno i u drugim opravdanim 
slučajevima, prekinuti izvršavanje rada za opće dobro, 
ali ne na razdoblje duže od razdoblja utvrđenog u stavku
(4) ovog članka.

(3) Postojanje razloga iz stavka (1) i (2) ovog članka, 
osuđenik dokazuje primjerenom potvrdom ili drugom 
ispravom.

(4) Izvršavanje rada za opće dobro iz razloga iz stavka
(1) točke a) ovoga članka može se odgoditi ili prekinuti 
dok bolest traje, zbog razloga iz točke b) najduže do 
dvadeset dana, zbog razloga iz točke c) do dovršetka 
posla, a najduže do dvadeset dana, a u slučaju iz stavka
(2) ovoga članka najdulje do tri dana.

(5) Ponovljene odgode izvršavanja rada za opće dobro 
ne mogu trajati ukupno duže od šest mjeseci.

(6) U slučaju ponovljene odgode izvršenja rada za 
opće dobro zbog bolesti osuđenika, koja traje duže od 
šest mjeseci, Ministarstvo o tome obavještava sud koji je 
izrekao presudu, koji donosi odluku u daljnjem izvršavanju 
presude.

(7) Ponovljeni prekidi izvršavanja rada za opće dobro 
ne mogu trajati duže od trideset dana.

(8) U slučaju ponovljenog prekida izvršenja rada 
za opće dobro zbog bolesti osuđenika, koja traje duže 
od trideset dana, Ministarstvo o tome obavještava sud 
koji je izrekao presudu, koji donosi odluku o daljnjem 
izvršavanju presude.

(9) Odgoda i prekid izvršenja rada za opće dobro ne 
može se odobriti ako će zbog odgode ili prekida izvršenja 
nastupiti zastara izvršenja rada za opće dobro.

Članak 26.
(Upućivanje i obavljanje rada za opće dobro)
(1) Prilikom  upućivanja osuđenika na rad za 

opće dobro, državni službenik upoznaje osuđenika sa 
pravima i dužnostima u tijeku izvršavanja rada za opće 
dobro, načinom na koji može ostvarivati svoja prava i 
posljedicama neurednog izvršavanja ili neizvršavanja 
rada za opće dobro.

(2) Povjerenik je dužan osuđenika uvesti u posao, 
pružiti mu potrebnu pomoć i zaštitu, te u suradnji sa 
državnim službenikom, nadgledati ispunjenje obveze 
rada za opće dobro.

(3) Državni službenik može povjereniku davati bliže 
naputke i određivati uvjete za izvršavanje rada za opće 
dobro.
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(4) Državni službenik dužan je, najmanje jednom 
u deset dana, izvršiti osobni uvid u izvršenje rada za 
opće dobro i o tome unijeti zabilješku u osobni list 
osuđenika.

Članak 27.
(Matična knjiga i osobni list osuđenika)

(1) U Ministarstvu se vodi matična knjiga osuđenika
i osobni list osuđenika.

(2) Povjerenik vodi osobni list za svakog osuđenika 
nad kojim vrši nadzor (kontrolu).

(3) Naputak o matičnoj knjizi osuđenika i osobnom 
listu donosi ministar pravosuđa.

Članak 28.
(Matična knjiga)

Matična knjiga osuđenika sadrži osobne podatke o 
osuđeniku, podatke o sudskoj presudi, o vremenu i mjestu 
izvršavanja rada za opće dobro, podatke iz zaključnog 
izvješća o obavljenom radu za opće dobro i druge podatke, 
sukladno Naputku o matičnoj knjizi osuđenika.

Članak 29.
(Osobni list)

(1) Za svakog osuđenika u Ministarstvu vodi se 
osobni list.

(2) U osobni list se upisuju podaci o osuđeniku i 
ulaže dokumentacija potrebna za praćenje zakonitosti 
izvršavanja rada za opće dobro, a posebice:

a) presuda,
b) rješenje o raspoređivanju na rad za opće dobro i 

druge odluke koje se odnose na rad za opće dobro
i njegovo izvršavanje,

c) program izvršavanja i njegove izmjene,
d) zabilješke o zapažanjima i mišljenjima državnog 

službenika i povjerenika,
e) obavijesti povjerenika o izvršavanju, odnosno 

zanemarivanju izvršavanja rada za opće dobro,
f) prigovor osuđenika i odluka ministra pravosuđa 

po prigovoru,
g) izvješće povjerenika o završenom radu za opće 

dobro,
h) zaključno izvješće o obavljenom radu za opće 

dobro.

(3) Povjerenik vodi osobni list za svakog osuđenika, 
u koji upisuje podatke i ulaže dokumentaciju potrebnu za 
praćenje izvršavanja rada za opće dobro, a posebice:

a) rješenje o raspoređivanju na rad za opće dobro,
b) program izvršavanja i njegove izmjene,
c) zapažanja i mišljenja povjerenika,
d) izvješće o radu i ponašanju osuđenika,
e) izvješće o završetku rada za opće dobro.
(4) Osuđenik ima pravo uvida u sve podatke iz 

osobnog lista.

Članak 30.
(Podnošenje izvješća o radu)

(1) O radu i ponašanju osuđenika povjerenik podnosi 
izvješće Ministarstvu.

(2) Izvješće se podnosi nakon svake trećine izvršenog 
rada, a po potrebi i češće.

(3) O zanemarivanju obveze rada za opće dobro, 
povjerenik, bez odgode, obavještava Ministarstvo.

(4) Nakon izvršenja rada za opće dobro, povjerenik 
podnosi Ministarstvu izvješće o završenom radu za opće 
dobro.

(5) Na temelju izvješća povjerenika o završenom radu 
za opće dobro, Ministarstvo sačinjava zaključno izvješće
0 obavljenom radu za opće dobro i dostavlja ga sudu koji 
je izrekao presudu.

Članak 31.
(Zanemarivanje obveze rada)

(1) Zanemarivanjem obveze rada za opće dobro 
smatra se kašnjenje na rad, neopravdano izostajanje s 
rada, napuštanje rada i namjerno dovođenje sebe u stanje 
umanjene radne sposobnosti, namjerno oštećenje sredstava 
za rad, nepoštivanje ustrojstva i načina rada, ponašanje
1 odnosi sa djelatnicima poslodavca ili korisnicima rada 
koji ne doprinose ostvarenju posebnog cilja toga rada.

(2) U slučaju iz stavka (1) ovoga članka, povjerenik, 
bez odgode, obavještava Ministarstvo.

(3) U slučaju ponovljenog zanemarivanja obveze 
rada za opće dobro, poslodavac može raskinuti ugovor 
iz članka 20. stavak (3) ovog Pravilnika, pod uvjetima 
utvrđenim ugovorom.

(4) Poslodavac je dužan pismeno i bez odgode, 
izvijestiti Ministarstvo o nakani raskidanja ugovora, a 
Ministarstvo o tome obavještava sud koji je donio odluku
0 zamjeni kazne zatvora radom za opće dobro.

(5) Ukoliko sud, u roku od 15 dana od dana primitka 
obavijesti o raskidu ugovora, ne odluči da osuđenika vrati 
na izdržavanje kazne zatvora, Ministarstvo obvezno je 
osuđeniku osigurati izvršenje rada za opće dobro kod 
drugog poslodavca.

(6)Ukoliko Ministarstvo ne može osigurati osuđeniku 
izvršenje rada za opće dobro kod drugog poslodavca, 
odluku o daljnjem izvršenju presude donosi sud sukladno 
članku 4. ovog Pravilnika.

Članak 32.
(Prigovor osuđenika)

(1) Osuđenik ima pravo prigovora ministru pravosuđa 
u vezi sa podacima u osobnom listu, na program rada
1 izvješće povjerenika, te na nepravilan odnos državnog 
službenika i povjerenika prema njemu za vrijeme rada 
za opće dobro.

(2) Državni službenik i povjerenik su dužni 
prigovore zabilježiti u osobni list i dostaviti ih ministru 
pravosuđa.

(3) U roku ne duljem od osam dana od primitka



STRANICA 1246 - BROJ 17 NARODNE NOVINE
Ž U P A N IJ E  Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E

UTORAK, 20. LISTOPADA 2009.

prigovora, Ministarstvo, je dužno saslušati osuđenika, 
državnog službenika i povjerenika i utvrditi opravdanost 
prigovora, a u daljnjem roku od tri dana dužno je 
dati pisani naputak za otklanjanje opravdanih razloga 
prigovora ili odrediti drugog državnog službenika ili 
povjerenika nadležnog za tog osuđenika.

V. NADZOR 

Članak 33.
(Nadzor nad provođenjem ovog Pravilnika)

Nadzor nad provedbom ovog Pravilnika, nadzor nad 
izvršavanjem rada za opće dobro i nadzor nad radom 
povjerenika vrši Ministarstvo.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.
(Donošenje provedbenih propisa)

U roku od 90 dana od stupanja na snagu ovog 
Pravilnika, ministar pravosuđa Županije donijet će:

a) Pravilnik o izboru, načinu rada, odgovornosti, 
izobrazbi i evidenciji povjerenika.

b) Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje naknade 
povjerenicima.

c) Naputak o matičnoj knjizi i osobnom listu 
osuđenika.

Članak 35.
(Obveze ministarstva)

U roku od 90 dana od dana donošenja ovog Pravilnika, 
Ministarstvo je dužno:

a) utvrditi listu poslodavaca koji ispunjavaju uvjete 
za obavljanje rada za opće dobro na slobodi,

b) zaključiti ugovore s poslodavcima u obavljanju 
rada za opće dobro,

c) imenovati povjerenika i
d) organizirati izobrazbu povjerenika.

Članak 36.
(Obavještenje sudu)

Ministarstvo obavještava nadležni Sud o mogućnosti 
izvršavanja rada za opće dobro, vrsti poslova za opće 
dobro i broju osuđenika koji mogu izvršavati rad za 
opće dobro.

Članak 37.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 30 dana od dana objave 
u “Narodnim novinama ŽZH”.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE 
Broj: 03-1-II-246-1/09 
Široki Brijeg, 07.10.2009.
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