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

Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine 
Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 10/04) i članka 
41. stavka (1) Zakona o državnim službenicima u 
tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj 
(„Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, 
broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Vlada Županije 
Zapadnohercegovačke na 110. sjednici, održanoj 4. rujna 
2018. godine, donijela je

UREDBU
O JEDINSTVENIM KRITERIJIMA I 

POSTUPKU IZBORA I PRIJEMA VJEŽBENIKA 
S VISOKIM OBRAZOVANJEM U ŽUPANIJI 

ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ

POGLAVLJE I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Uredbom uređuju se jedinstveni kriteriji 

i postupak izbora i prijema 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 
službenicima u tijelima državne službe u Županiji 
Zapadnohercegovačkoj.

Članak 2.
(1) Pod vježbenikom , u sm islu ove Uredbe, 

podrazumijeva se osoba koja poslije stečene visoke 
stručne spreme nema radnog iskustva u struci,već se prvi 
put upošljava 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.

POGLAVLJE II. JAVNI NATJEČAJ ZA 
VJEŽBENIKE

Članak 3.
(1) Javni natječaj za prijem  vježbenika radi 

obavljanja vježbeničkog staža u tijelim a državne 
službe raspisuje Agencija za državnu službu Županije 
Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Agencija) na 
temelju zahtjeva rukovoditelja tijela državne službe.

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

Članak 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 kriterijima utvrđenim 
ovom Uredbom,

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

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

h) rok za podnošenje prijava, mjesto 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 području Bosne i Hercegovine, 
i na službenoj 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.

Članak 5.
(1) Prijavu na javni natječaj za prijem vježbenika 

kandidati podnose na Prijavnom obrascu Povjerenstva 
za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke za 
prijem vježbenika koji se nalazi u prilogu ove Uredbe i 
čini njen sastavni dio.

(2) Ostalu dokumentaciju, o ispunjavanju općih i 
posebnih uvjeta javnog natječaja, kandidati su dužni 
dostaviti sukladno odredbama ove Uredbe.

POGLAVLJE III KRITERIJI ZA IZBOR 
VJEŽBENIKA

Članak 6.
(1) Za izbor vježbenika u tijela državne službe 

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

visoke stručne spreme, prema evidenciji nadležne 
službe za zapošljavanje,

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

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

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

Članak 7.
Za prosjek ocjena završenog studija dodjeljuju se 

slijedeći bodovi:
a) Kod sustava ocjenjivanja od „pet“ do „deset“ za 

prosjek
1) od 6,00 do 6,49 - 2 boda
2) od 6,50 do 6,99 - 3 boda



STRANICA 970 - BROJ 16 ________ NARODNE NOVINE ______________ SRIJEDA 5. RU[NA 2018.

Ž U P A N I J E  Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E

3) od 7,00 do 7,49 - 5 bodova
4) od 7,50 do 7,99 - 7 bodova
5) od 8,00 do 8,49 - 9 bodova
6) od 8,50 do 8,99 - 11 bodova
7) od 9,00 do 9,49 - 13 bodova
8) od 9,50 do 9,99 - 15 bodova
9) za prosjek ocjena 10 - 20 bodova.

b) Kod sustava ocjenjivanja od „jedan“ do „pet“ za prosjek
1) od 2,00 do 2,49 - 2 boda
2) od 2,50 do 2,99 - 3 boda
3) od 3,00 do 3,49 - 6 bodova
4) od 3,50 do 3,99 - 9 bodova
5) od 4,00 do 4,49 - 12 bodova
6) od 4,50 do 4,99 - 15 bodova
7) za prosjek ocjena 5,00 - 20 bodova.

Članak 8.
Za trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja visoke stručne spreme dodjeljuje se slijedeći broj bodova:
a) do tri mjeseca - 2 boda
b) od tri do šest mjeseci - 4 boda
c) od šest do devet mjeseci - 6 bodova
d) od devet mjeseci do jedne godine - 8 bodova
e) od jedne do jedne i pol godine - 12 bodova
f) od jedne i pol do dvije godine - 16 bodova
g) od dvije do dvije i pol godine - 18 bodova
h) od dvije i pol do tri godine - 22 boda
i) preko tri godine - 26 bodova.

Članak 9.
Ako kandidat ima invalidnost 60% i više dodjeljuje se 5 bodova.

POGLAVLJE IV. INTERVJU 

Članak 10.
Intervju se provodi sa svim kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja u cilju procjene sposobnosti kandidata 

za rad u tijelima državne službe.

Članak 11.
(1) Povjerenstvo iz članka 12. ove Uredbe utvrđuje pitanja i obavlja intervju sa kandidatima.
(2) Svaki član Povjerenstva za izbor pojedinačno ocjenjuje kandidate brojem bodova od dva do deset.
(3) Konačnu ocjenu kandidata na intervjuu čini zbroj bodova danih od strane svakog člana Povjerenstva za 

izbor.

POGLAVLJE V. POSTUPAK IZBORA VJEŽBENIKA 

Članak 12.
(1) Postupak izbora vježbenika provodi Povjerenstvo za izbor, formirano na istovjetan način povjerenstvu za 

provedbu javnog natječaja 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).

Članak 13.
(1) Agencija razmatra pristigle prijave kandidata i dodjeljuje bodove prema kriterijima iz članka 7. do 9. ove
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Uredbe i pruža stručnu i administrativnu pomoć Povjerenstvu za izbor, koje provodi intervju i utvrđuje redoslijed 
kandidata na temelju ukupnog zbroja bodova dodijeljenih sukladno kriterijima iz članka 7. do 9. ove Uredbe i 
bodova dodijeljenih na intervjuu.

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

Članak 14.
(1) Utvrđeni redoslijed kandidata na temelju ukupnog zbroja bodova iz članka 13. stavka (1) ove Uredbe Agencija 

dostavlja rukovoditelju tijela državne službe na čiji je zahtjev proveden javni natječaj.
(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 13. 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 slijedećem kriteriju iz članka 6. ove Uredbe.
(6) Iznimno od odredbe stavka (4) ovog članka, rukovoditelj tijela državne službe, u cilju zadovoljavanja načela 

iz članka 2. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj, može 
izvršiti prijem kandidata, mimo redoslijeda utvrđenog u članku 13. stavak (1) ove Uredbe, pod uvjetom da su osvojili 
najmanje jednu trećinu od ukupnog zbroja bodova koji se dodjeljuju po svim kriterijima iz članka 6., 7., 8. i 9. ove 
Uredbe s tim da je dužan poštivati utvrđeni redoslijed.

Članak 15.
Odluku o izboru vježbenika iz članka 14. stavak (2) ove Uredbe, rukovoditelj tijela državne službe obavezan je 

dostaviti kandidatu koji je izabran i Agenciji.

Članak 16.
(1) O izvršenom izboru vježbenika Agencija pismeno obavještava sve kandidate koji su sudjelovali u javnom 

natječaju.
(2) Kandidati čije prijave nisu razmatrane zato što su nepravodobne i nepotpune ili zbog neispunjavanja uvjeta 

natječaja, odnosno koji smatraju da postupak izbora ili prijema vježbenika nije izvršen sukladno propisima, mogu 
izjaviti priziv Odboru državne službe za prizive Županije Zapadnohercegovačke u roku pet (5) dana od dana prijema 
Obavijesti iz stavka (1) ovog članka.

POGLAVLJE VI. PRIJELAZNE 
I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.
Prijem vježbenika za obavljanje vježbeničkog staža u tijelima državne službe koji su započeti prije stupanja na 

snagu ove Uredbe okončat će se sukladno dosadašnjim propisima.

Članak 18.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora

i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije 
Zapadnohercegovačke”, broj: 17/13).

Članak 19.
Ova U redba stupa na snagu osm og dana od dana objave u „N arodnim  novinam a Županije 

Zapadnohercegovačke”.

Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
VLADA
Broj: 01-812-1/18-110 
Široki Brijeg: 4. rujna 2018.

Predsjednik 
Zdenko Cosić
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Bosna i Hercegovina JAVNI NATJEČAJ
Federacija Bosne i Hercegovine

/00\  ŽUPANIJA
ZAPADNOHERCEGOVAČKA
VLADA
POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU (upisati točan naziv tijela za koje je  natječaj
SLUŽBU raspisan)

U puta: Molimo, pažljivo pročitaje pitanja i jasno odgovorite. Rubrike popunite tiskanim slovima koristeći se ra iu narom  ili kemijskom  
olovkom.

N apom ena:
- Povjerenstvo obavještava kandidate o listi redoslijeda putem  web stranice vm w.vladazzh.ba
-  Svaku ispravku ili izmjenu koju kandidati napravi na prijavnom obrascu, smatrat će se kao neuredna prijava
-  Podaci moraju biti tačni i  istiniti

vježbenik -

1. OSOBNI PODACI
PREZIME (IME JEDNOG 

RODITELJA) IME

DJEVOJAČKO PREZIME

DRŽAVLJANSTVO

ADRESA*

TELEFON /FAX*

E-mail*

NACIONALNOST □  HRVAT □  SRBIN □  BOŠNJAK □  OSTALI
DATUM I MJESTO ROĐENJA

SPOL MUŠKI □ ŽENSKI □
Informacije za kontaktiranje će biti korištene za daljnju komunikaciju s Vama. Molimo Vas pažljivo popunite navedena polja

2. NAOBRAZBA

Sveučilište (naziv i sjedište)
Fakultet (naziv i sjedište)

Stupanj stručne spreme i stečeno 
zvanje, osnovna naučna oblast (smjer)

Datum diplomiranja
Broj:
Datum

Fakultet (javni / privatni /  inostranstvo)

Rješenje o nostrifikaciji
Izdano od
Broj
Datum
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3. PROSJEK OCJENA ZAVRŠENOG STUDIJA

Uvjerenje o prosjeku ocjena završenog studija 
izdano od:

Prosjek ocjena 
završenog 

studija
Broj uvjerenja Datum

uvjerenja

4. TRAJANJE NEZAPOSLENOSTI NAKON STIJECANJA VSS 
(DOKAZ KANDIDATI PRILAŽU PRILIKOM SVAKE PRIJAVE 
NA JAVNI NATJEČAJ)

Naziv nadležne službe za 
zapošljavanje, kod koje je kandidat 
prijavljen kao nezaposlena osoba
Datum prijave, nakon stjecanja VSS, 
kod nadležne službe za zapošljavanje

5. INVALIDNOST

Uvjerenje o invalidnosti Izdano od: Broj i datum

Stupanj utvrđene invalidnosti

6. OSOBNE VJEŠTINE 1 
SPOSOBNOSTI (navedite razinu poznavanja)

6.1. KORIŠTENJE STRANIH JEZIKA
Govor Čitanje Pisanje

Odli
čno

Vrlo
dobro

Ogra
ničeno

Mini
malno

Odli
čno

Vrlo
dobro

Ogra
ničeno

Mini
malno

Odli
čno

Vrlo
dobro

Ogra
ničeno

Mini
malno

JEZIK

6.2. VJEŠTINE TEHNIČKE PISMENOSTI Odlično Vrlo dobro Ograničeno Minimalno

SOFTWARE

MS Windows
MS Word
MS Excel
Internet / e-mail
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Pod punom, moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da:
•  nisam pod optužnicom Međunarodnoga tribunala za bivšu Jugoslaviju 

u Hagu i da nisam odbio poslušnost naredbe da se pojavim pred 
Tribunalom) član IX. 1. Ustava BiH, (članak 28. stavak 1. točka f. 
Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji 
Zapadnohercegovačkoj);

•  nisam otpušten(a) iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na 
bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u roku od tri godine prije 
dana objave upražnjenog radnog mjesta (članak 28. stavak 1. točka e. 
Zakona);

•  ne obavljam dužnost, djelatnost niti sam na položaju koji dovodi do 
sukoba interesa sa dužnostima državnog službenika (članak 19. 
Zakona);

•  nije potvrđena optužnica za kazneno djelo kod nadležnog suda;
•  ću u određenoj fazi natječajne procedure, na zahtjev Povjerenstva za 

državnu službu Županije, dostaviti sve originale ili ovjerene preslike 
dokumenata kojima dokazujem istinitost izjava i tvrdnji u ovom obrascu 
u roku utvrđenom u javnom natječaju;

•  da su svi moji odgovori na gore navedena pitanja, kao i ova izjava, 
istiniti, potpuni i točni, što potvrđujem svojim potpisom.

■'--------- -— Ti.r.;.n.;.n.i.n i.■ 111 i
Datum prijavljivanja na natječaj Jedinstveni matični broj Svojeručni potpis


