
    HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA 
MINISTARSTVO  RADA, ZDRAVSTVA,  
   SOCIJALNE SKRBI I PROGNANIH  
               TOMISLAVGRAD 

 
Na temelju članka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije 

BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03, 34/03 i 65/13), članka 7. Zakona o 
posredovanju pri upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba Hercegbosanske 
županije („Narodne novine HBŽ“ broj: 1/13) i Odluke o bližim kriterijima za imenovanja u 
Upravno vijeće Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije i o posebnim uvjetima za izbor 
ravnatelja Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije broj: 01-02-384-3/16 od 7. prosinca  
2016. godine, ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi HBZ objavljuje 

 
JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA, PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 
UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA UPOŠLJAVANJE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE  

 
1. PREDMET OGLASA 
Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje ravnatelja, predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije (u daljem tekstu Zavod).  
 
Ravnatelja Zavoda na prijedlog ministra zdravstva imenuje Vlada Hercegbosanske županije na 
razdoblje od četiri (4) godine. 
 
Upravno vijeće Zavoda ima 5 članova koje na prijedlog ministra zdravstva imenuje Vlada 
Hercegbosanske županije  na razdoblje od četiri (4) godine. 
 
2. OPIS POZICIJE RAVNATELJA ZAVODA  
 Predstavlja i zastupa Zavod, rukovodi Zavodom i organizira proces rada i poslovanja, 
odgovoran je za zakonitost rada Zavoda ,  osigurava izvršenje programa rada, financijskog plana 
i drugih akata Zavoda, predlaže Upravnom vijeću pitanja za razmatranje i donošenje odredbi iz 
njegovog djelokruga rada,  predlaže Upravnom vijeću mjere za efikasno i zakonito obavljanje 
djelatnosti Zavoda,  odgovara za provođenje općih akata i odluka koje donosi Upravno vijeće,  
brine se za namjensko trošenje sredstava Zavod sukladno Zakonu, Statutu, financijskom planu i 
drugim aktima Zavoda, zaključuje ugovore u ime Zavoda u granicama ovlasti,  rukovodi i 
usmjerava rad radnika Zavoda i odgovoran je za njihov rad, odlučuje o pravima i obvezama i 
odgovornostima radnika Zavoda iz radnog odnosa,  donosi odluke o prijemu i rasporedu 
djelatnika Zavoda na poslove i zadaće, i druge odluke sukladno Zakonu o radu i općim aktima 
Zavoda, odlučuje o korištenju sredstava do petnaest tisuća KM, osniva komisije i radna tijela, 
obavlja i druge poslove za koje je ovlašten Zakonom i Statutom Zavoda.  
 
3. OPIS POZICIJE ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA  
Sudjeluje u donošenju Statuta i drugih općih akata Zavoda, sudjeluje u  donošenju godišnjeg 
programa rada Zavoda, sudjeluje u donošenju financijskog plana, sudjeluje u usvajanju godišnjeg 
obračuna i izvješća o radu Zavoda,  sudjeluje u donošenju općeg akta o osnovama unutarnje 
organizacije i sistematizacije Zavoda i druge opće akte u skladu sa Zakonom i ovim Statutom,  
brine se o osiguranju sredstava za izvršenje obveza Zavoda, sudjeluje u  upravljanju sredstvima 
Zavoda i odlučuje o njihovom korištenju, sudjeluje u odlučivanju o imovini Zavoda,  prati i 
razmatra ostvarivanje obveza proisteklih iz propisa vezanih za oblast zapošljavanja, sudjeluje u 
donošenju Poslovnika o radu Upravnog vijeća, sudjeluje u zaključivanju ugovora o radu s 
ravnateljem Zavoda, sudjeluje u odlučivanju o korištenju sredstava preko petnaest tisuća KM, 
obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom Statutom Zavoda. 
 
 



4. OPĆI UVJETI: 
 da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu), 
 da je stariji od 18 godina (dokaz: rodni list ili ovjerena preslika osobne iskaznice 

CIPS-a),  
 da nije otpušten iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u 

Bosni i Hercegovini u razdoblju od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene 
pozicije (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležne općinske 
službe),  

 da se na njega ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine odnosno da nije 
pod optužnicom od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju (dokaz: izjava 
kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležne općinske službe),  

 da nije na dužnosti u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, 
vladinim i drugim imenovanjima F BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj  
12/03, 34/03 i 65/13), (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane 
nadležne općinske službe).  

 
 

5. POSEBNI UVJETI 
 
Ravnatelj Zavoda  

 da ima završen VII stupanj stručne spreme ili diplomu prvog, drugog ili trećeg ciklusa 
Bolonjskog sustava obrazovanja najmanje 180 ECTS bodova (dokaz: ovjerena preslika 
diplome ili uvjerenja o diplomiranju),  

 da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima svog stručnog naziva  
(dokaz: potvrda o radnom iskustvu),  

 da nije osuđivan za kazneno djelo nespojivo sa dužnošću u upravnom vijeću  Zavoda 
(dokaz: uvjerenje od  nadležnog suda, ne starije od 3 mjeseca),  

 da nije izabrani dužnosnik, nositelj izvrsne dužnosti ili savjetnik u smislu Zakona o 
sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", 
broj 16/02, 14/03, 12/04 , 63/08 i 18/12) i Zakona o sukobu interesa u tijelima   
vlasti   u   Federaciji   BiH   ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08) (dokaz: 
izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležne općinske službe),  

 da nema privatni - financijski interes u  Zavodu (dokaz: izjava kandidata potpisana i 
ovjerena od strane nadležne općinske službe),  

 da nije član ni u jednom upravnom, odnosno nadzornom vijeću ustanove, zavoda, 
odnosno gospodarskog društva sa većinskim državnim kapitalom (dokaz: izjava 
kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležne općinske službe), 

 da ima sposobnost upravljanja financijskim sredstvima i ljudskim resursima, kao i 
sklonost timskom radu, 

 sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje dužnosti. 
 
Član Upravnog vijeća Zavoda  

 da ima završen VII stupanj stručne spreme ili diplomu prvog, drugog ili trećeg ciklusa 
Bolonjskog sustava obrazovanja najmanje 180 ECTS bodova (dokaz: ovjerena preslika 
diplome ili uvjerenja o diplomiranju),  

 da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima svog stručnog naziva ili 
sličnim poslovima (dokaz: potvrda o radnom iskustvu),  

 da nije osuđivan za kazneno djelo nespojivo sa dužnošću u upravnom vijeću  Zavoda 
(dokaz: uvjerenje od  nadležnog suda, ne starije od 3 mjeseca),  

 da nije izabrani dužnosnik, nositelj izvršne dužnosti ili savjetnik u smislu Zakona o 
sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", 
broj 16/02, 14/03, 12/04 ,63/08 i 18/12) i Zakona o sukobu interesa u tijelima   
vlasti   u   Federaciji   BiH   ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08) (dokaz: 



izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležne općinske službe),  
 da nema privatni financijski interes u Zavodu (dokaz: izjava kandidata potpisana i 

ovjerena od strane nadležne općinske službe),  
 da nije ravnatelj  Zavoda (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane 

nadležne općinske službe ),  
 da nije član ni u jednom upravnom, odnosno nadzornom vijeću ustanove, zavoda, 

odnosno gospodarskog društva sa većinskim državnim kapitalom (dokaz: izjava 
kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležne općinske službe), 

 da ima sposobnost upravljanja financijskim sredstvima i ljudskim resursima, kao i 
sklonost timskom radu. 

 
 
6.  POTREBNI DOKUMENTI 

Kandidati su dužni dostaviti  popunjen obrazac prijave zajedno sa originalnom ili 
ovjerenom dokumentacijom iz točke 4. i 5. ovog Oglasa. Obrazac prijave i obrazac izjava 
kandidata koje se ovjeravaju u nadležnoj općinskoj službi može se preuzeti  u elektronskom 
obliku na web stranici www.vladahbz.com u rubrici „Natječaji“.   

 
7.  PODNOŠENJE PRIJAVA 

Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 14 dana od posljednjeg objavljivanja, a isti će 
biti objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH" i  "Dnevnom listu". 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom, bit će pozvani na intervju. 
Prilikom pozivanja kandidata na intervju, svaki kandidat koji uđe u uži izbor dobit će 

obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da 
dođe do njegovog imenovanja. 

Kandidati koje nakon intervjua preporuči Povjerenstvo za izbor, smatrat će se da su 
najuspješnije prošli otvorenu konkurenciju. 

Osobni podaci o kandidatima su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo sukladno 
odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 49/06, 76/11 i 
89/11). 

Zainteresirana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako vjeruje da u 
postupku imenovanja nisu poštovani principi utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i 
drugim imenovanjima F BiH. 

Prigovor se podnosi Vladi Hercegbosanske županije a kopija prigovora dostavlja se 
Ombudsmenu  za ljudska prava Bosne i Hercegovine. 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. 
 
Obrazac prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta, treba dostaviti osobno ili preporučeno 

poštom na adresu: 
 

MINISTARSTVO  RADA, ZDRAVSTVA, SOCIJALNE SKRBI I PROGNANIH 
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 

Ulica Kralja Zvonimira b.b.  80240 Tomislavgrad  
 

uz naznaku: 
"PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA, PREDSJEDNIKA I 

ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA UPOŠLJAVANJE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE " 
- NE OTVARATI – 

 
 

http://www.vladahbz.com/

