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u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj 
(u daljem tekstu: tijelo državne službe) i uređuje djelokrug 
rada, sastav, posebni uvjeti koje moraju ispunjavati članovi 
Stegovnog vijeća, način i postupak imenovanja vijeća kao 
i druga pitanja bitna za status i rad Stegovnog vijeća.

Č lanak 2.
(Stegovno vijeće)

Stegovno vijeće je  posebno stegovno tije lo  za 
obavljanje poslova utvrđenih Zakonom  o državnim 
službenicim a u tijelim a državne službe u Županiji 
Zapadnohercegovačkoj (u daljnjem tekstu: Zakon o 
državnim službenicima).

Č lanak  3.
(M jerodavnost Stegovnog vijeća)

(1) Stegovno vijeće provodi postupak utvrđivanja 
stegovne odgovornosti državnih službenika za teške 
povrede službene dužnosti u skladu sa p rav ilim a 
stegovnog postupka utvrđenim pod zakonskim aktom iz 
članka 61. stavak (6) Zakona o državnim službenicima.

(2) Stegovno vijeće donosi Poslovnik o svom radu.

Č lanak  4.
(Sastav Stegovnog vijeća)

(1) Stegovno vijeće ima tri člana i tri zamjenika.
(2) Predsjednika, članove i njihove zamjenike imenuje 

Vlada Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem  
tekstu: Vlada) na mandatno razdoblje od dvije godine, 
na prijedlog m inistra pravosuđa i uprave Županije 
Zapadnohercegovačke, s tim  da jedan  član i jedan  
zamjenik moraju biti iz reda državnih službenika koje 
predloži sindikat gdje je  sindikat organiziran.

Č lanak  5.
(K riteriji za izbor članova Stegovnog vijeća)

Za člana Stegovnog vijeća može biti imenovana osoba 
koja pored općih uvjeta utvrđenih u odredbama članka 
28.stavak (1) točke a), b), c), i) i g) Zakona o državnim 
službenicima ispunjava i slijedeće uvjete:

a) da ima diplom u visokog obrazovanja-pravne 
struke,

b) da ima radno iskustvo u struci u trajanju najmanje 
5 godina u oblasti pravosuđa ili uprave.

Č lanak  6.
(Prioriteti pri imenovanju članova Stegovnog vijeća)

Prioritet pri imenovanju članova i zamjenika članova 
Stegovnog vijeća imaju osobe koje su stekle zvanje 
magistra ili doktora pravnih znanosti ili imaju položen 
pravosudni ispit.

Č lanak  7.
(Novčana naknada za rad  u Stegovnom vijeću)
(1) Članovima Stegovnog vijeća pripada pravo na 

novčanu naknadu za rad u Stegovnom vijeću u visini 
utvrđenoj aktom Vlade.

(2) Financijska sredstva za rad Stegovnog vijeća

isplaćivat će se iz sredstava tijela državne službe u kojem 
je uposlen državni službenik protiv koga je  pokrenut 
stegovni postupak.

Č lanak 8.
(A dm inistrativno-tehnički uvjeti za rad  u 

Stegovnom povjerenstvu)
(1) Prostor za rad, administrativno-tehničke poslove 

i druge potrebne uvjete za rad Stegovnog vijeća dužna 
je  osigurati Vlada.

(2) U slučaju kada Stegovno vijeće zasjeda u sjedištu 
tijela državne službe u koje je  uposlen državni službenik 
protiv kojega je  pokrenut stegovni postupak prostor za rad, 
administrativno-tehničke poslove i druge potrebne uvjete 
za rad Stegovnog vijeća dužno je osigurati to tijelo.

Č lanak 9.
(Izvješće o radu)

Stegovno vijeće je  dužno da u prvoj polovini tekuće 
godine, Vladi podnese Izvješće o radu Stegovnog vijeća 
za prethodnu godinu, koje pored izvještajnih informacija 
i podataka o radu Stegovnog vijeća sadrže i prijedlog 
zaključaka za unaprjeđenje rada Stegovnog vijeća.

Nakon razmatranja i odlučivanja o Izvješću o radu iz 
prethodnog stavka ovog članka, Vlada može, u skladu 
sa svojim mjerodavnostima, donijeti zaključke i mjere 
potrebne za unaprjeđenje rada Stegovnog vijeća.

Č lanak 10.
(Pečat)

Stegovno vijeće ima svoj pečat, okruglog oblika, 
promjera 50 mm, sukladno Zakonu o pečatu Županije 
Zapadnohercegovačke.

Č la n a k ll.
(S tupanje na snagu)

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u 
“Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke” .

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
- VLADA - 
Broj: 01- 633-4/13-65
Široki Brijeg, 15. listopada 2013. Predsjednik

Zdenko Ćosić

242
Na temelju članka 19. stavka (1) Zakona o Vladi 

Ž upanije Z apadnohercegovačke (“N arodne novine 
Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 10/04) i članka 
41. stavka (1) Zakona o državnim  službenicim a u 
tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj 
(“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” , 
b roj: 16/08, 7 /09 , 8/12 i 8 /13), V lada Ž upan ije  
Zapadnohercegovačke na 65. sjednici održanoj 15. 
listopada 2013. godine, donijela je
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UREDBU
O JED IN STV EN IM  K R IT E R IJIM A  I 

POSTUPKU IZBORA 
I PR IJE M A  V JEŽBEN IK A  S V ISO K IM  

OBRAZOVANJEM  U ŽU PA N IJI 
ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ

I -  TEM ELJN E ODREDBE 

Č lanak 1.
Ovom Uredbom utvrđuju se jedinstveni kriteriji 

i postupak izbora i prijem a vježbenika VII stupnja 
stručne spreme ili visokog obrazovanja Bolonjskog 
sustava studiranja (u daljnjem tekstu: vježbenici) u 
tijela državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj 
i druga tijela i službe iz članka 83. Zakona o državnim 
službenicim a u tijelim a državne službe u Županiji 
Zapadnohercegovačkoj.

Č lanak 2.
(1) Pod  v ježb en ik o m , u sm islu  ove U redbe, 

podrazumijeva se osoba koja poslije stečene visoke 
stručne spreme nema radnog iskustva u struci, već se prvi 
put zapošljava s ciljem obavljanja vježbeničkog staža.

(2) Osoba koja nakon stečene visoke stručne spreme 
ima ostvaren radni staž u struci od jedne godine ili više, 
ne može se primati u radni odnos kao vježbenik.

II - JAVNI N A TJEČA J ZA V JEŽB EN IK E 

Č lanak 3.
(1) Javn i n a tječa j za p rijem  v ježb en ik a  rad i 

obav ljan ja  vježbeničkog staža u tije lim a državne 
službe raspisuje Agencija za državnu službu Županije 
Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Agencija) na 
temelju zahtjeva rukovoditelja tijela državne službe.

(1) Zahtjev iz stavka (1) ovog članka sadrži vrstu 
visoke stručne spreme i broj vježbenika koji se prima.

Č lanak 4.
(1) Na temelju zahtjeva iz članka 3. ove Uredbe, 

Agencija raspisuje javni natječaj koji sadrži:
a) naznaku da se radi o prijemu vježbenika,
b) naziv i sjedište tijela državne službe,
c) opće uvjete utvrđene u članku 28. Zakona o 

državnim službenicima u tijelima državne službe 
u Županiji Zapadnohercegovačkoj,

d) vrstu visoke stručne spreme,
e) naznaku da se izbor i prijem vježbenika obavlja 

u skladu s jedinstvenim  kriterijim a utvrđenim 
ovom Uredbom,

f) napomenu da se radni odnos zasniva na jednu 
godinu ili duže, ako je  to posebnim zakonom 
propisano,

g) spisak potrebnih dokumenata kojima se dokazuje 
ispunjavanje uvjeta natječaja,

h) rok za podnošenje  p rijava , m jesto  i način 
dostavljanja.

(2) Rok za podnošenje prijava ne može biti kraći od 
15 dana od dana objave natječaja.

(3) Javni natječaj se objavljuje u najmanje dva dnevna 
lista koji izlaze na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine 
i na službenoj, internet stranici Agencije.

(4) Rok za podnošenje prijava počinje teći narednog 
dana od dana objave javnog natječaja u dnevnom listu 
koji je  posljednji objavio javni natječaj iz stavka (1) 
ovog članka.

III. K R IT E R IJI ZA  IZB O R  VJEŽBENIKA

Članak 5.
(1) Za izbor vježbenika u tijela državne službe 

utvrđuju se sljedeći kriteriji:
a) prosjek ocjena završenog studija,
b) trajanje nezaposlenosti nakon stjecanja diplome 

visoke stručne spreme, prema evidenciji nadležne 
službe za zapošljavanje,

c) invalidnost.
(2) Kandidati koji se prijave na javni natječaj za 

prijem vježbenika uz prijavu prilažu dokaze za kriterije 
iz stavka (1) ovog članka. Dokazi mogu biti u originalu 
ili ovjerenoj kopiji.

(3) Ukoliko kandidat ne dostavi dokaz za neki od 
kriterija iz stavka (1) ovog članka, neće biti bodovan 
po tom osnovu.

Članak 6.
Za prosjek ocjena završenog studija dodjeljuju se 

sljedeći bodovi:
a) Kod sustava ocjenjivanja od “pet” do “deset”:
1) za prosjek ocjena do 8,99 10 bodova
2) za prosjek ocjena od 9,00 do 9,99 13 bodova
3) za prosjek ocjena 10 16 bodova

b) Kod sustava ocjenjivanja od “jedan” do “pet”:
1) za prosjek ocjena do 3,99 10 bodova
2) za prosjek ocjena od 4,00 do 4,99 13 bodova
3) za prosjek ocjena 5 16 bodova

Članak 7.
Za trajanje nezaposlenosti nakon stjecanja visoke 

stručne spreme dodjeljuje se sljedeći broj bodova:
a) do dvije godine 10 bodova
b) od dvije do tri godine 13 bodova
c) preko tri godine 16 bodova.

Članak 8.
Ako kandidat ima invalidnost 60% i više dodjeljuje 

se 5 bodova.

IV. IN TERV JU

Članak 9.
(1) Intervju se provodi sa svim kandidatima koji 

ispunjavaju uvjete natječaja u cilju procjene sposobnosti 
kandidata za rad u tijelima državne službe.
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(2) Povjerenstvo iz članka 10. ove Uredbe utvrđuje 
pitanja i obavlja intervju sa kandidatima. Svaki član 
Povjerenstva za izbor pojedinačno ocjenjuje kandidata 
brojem  bodova od dva do deset. K onačnu ocjenu 
kandidata na intervjuu čini zbroj bodova danih od strane 
svakog člana Povjerenstva za izbor.

V. POSTUPAK IZBORA V JEŽBEN IK A

Č lanak 10.
(1) Postupak izbora vježbenika provodi Povjerenstvo 

za izbor, formirano na istovjetan način povjerenstvu 
za provedbu javnog natječa ja  za prijem  državnih 
službenika.

(2) Naknada za rad Povjerenstva za izbor utvrđuje 
se sukladno Kriterijima o utvrđivanju visine naknade 
članovima povjerenstva za izbor državnih službenika u 
tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj 
(“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 
13/09).

Č lanak  11.
(1) Agencija razmatra pristigle prijave i pruža stručnu

i administrativnu pomoć Povjerenstvu za izbor, koje 
utvrđuje redoslijed kandidata na temelju ukupnog zbroja 
bodova dospjelih sukladno kriterijima iz članka 6. do 8. 
ove Uredbe i bodova dodijeljenih na intervjuu.

(2) Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave 
kandidata koji ne ispunjavaju uvjete javnog natječaja, 
Agencija ne uzima u razmatranje.

Č lanak 12.
(1) Predsjednik Povjerenstva za izbor dostavlja 

listu kandidata iz članka 11. stavak (1) ove Uredbe, 
rukovoditelju tijela državne službe na čiji je  zahtjev 
proveden javni natječaj i Agenciji.

(2) Odluku o izboru vježbenika donosi rukovoditelj 
tijela državne službe u formi rješenja, uz prethodno 
pribavljeno mišljenje Agencije, u roku od osam dana od 
dana prijema liste iz stavka (1) ovog članka.

(3) Za vježbenika se prima kandidat sa najvećim 
brojem bodova.

(4) Ukoliko se u tijelo državne službe primaju dva ili 
više vježbenika prijem se vrši po redoslijedu utvrđenom 
u skladu sa člankom 11. stavak (1) ove Uredbe.

(5) Ako dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, 
prednost ima kandidat koji je  ostvario više bodova po 
prvom ili sljedećem kriteriju iz članka 5. ove Uredbe.

(6) Iznimno od odredbe stavka (4) ovog članka, 
rukovoditelj tijela državne službe, u cilju zadovoljavanja 
principa iz članka 2. Zakona o državnim službenicima u 
tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj, 
može izvršiti prijem  kandidata, m im o redoslijeda  
utvrđenog u članku 11. stavak (1) ove Uredbe, pod 
uvjetom da su osvojili najmanje jednu trećinu od ukupnog 
zbroja bodova koji se dodjeljuju po svim kriterijima 
iz članaka 5., 6., 7. i 8. ove Uredbe s tim da je  dužan 
poštivati utvrđeni redoslijed.

Č lanak 13.
Odluku o izboru vježbenika iz članka 12. stavak (2) 

ove Uredbe, rukovoditelj tijela državne službe obavezan 
je  dostaviti kandidatu koji je  izabran i Agenciji.

Č lanak 14.
(1 )0  izvršenom izboru vježbenika, Agencija pismeno 

obavještava sve kandidate koji su sudjelovali u javnom 
natječaju.

(2) Kandidati čije prijave nisu razmatrane zato što 
su neblagovremene i nepotpune ili zbog neispunjavanja 
uvjeta natječaja, odnosno koji smatraju da postupak izbora 
ili prijema vježbenika nije izvršen sukladno propisima, 
mogu u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja 
iz stavka (1) ovog članka izjaviti priziv Povjerenstvu za 
prizive državne službe Županije.

VI. PRELA ZN E I ZAVRŠNE ODREDBE

Č lanak  15.
Prijemi vježbenika za obavljanje vježbeničkog staža u 

tijelima državne službe koji su započeti prije stupanja na 
snagu ove Uredbe okončat će se sukladno dosadašnjim 
propisima.

Č lanak 16.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti 

Uredba o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i 
prijema vježbenika VII stupnja stručne sprema u tijelima 
državne službe u Ž upaniji Zapadnohercegovačkoj 
(“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, 
broj: 15/09).

Č lanak 17.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana obj ave u 

“Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke” .

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
-VLADA-
Broj: 01- 797-1/13-65
Široki Brijeg: 15. listopada 2013.

Predsjednik 
Zdenko Ćosić

243
Na temelju članka 19. stavka (2) Zakona o Vladi 

Županije Zapadnohercegovačke (“N arodne novine 
Županije Zapadnohercegovačke” broj: 10/04) i članka 
36. stavka (1) Zakona o izvršenju Proračuna Županije 
Zapadnohercegovačke za 2013. godinu (‘’Narodne novine 
Županije Zapadnohercegovačke” broj: 6/13), Vlada 
Županije Zapadnohercegovačke na 65. sjednici održanoj 
15. listopada 2013. godine, donosi


