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Комисија за избор кандидата за чланове Надзорног одбора Завода за запошљавање Брчко 

дистрикта БиХ, на основу члана 6 став (1) Правила о раду Комисије за избор кандидата за 

чланове Надзорног одбора Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ, број: 05-000935/18 од 

9. 4. 2019. године, а у вези са чланом 46 Закона о запошљавању и правима за вријеме 

незапослености („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 33/04, 19/07 и 25/08)  и 

Одлуком градоначелника о именовању Комисије за избор кандидата за чланове Надзорног 

одбора Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ, број: 33-000935/18 од 1. 2. 2019. године,  

р а с п и с у ј е  

Ј А В Н И КОНКУРС 

ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЗАВОДА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

 

         Јавни конкурс објављује се за избор 3 (три) члана Надзорног одбора Завода за 

запошљавање Брчко дистрикта БиХ. 

 Мандат чланова и предсједника Надзорног одбора је четири године, с тим што могу бити 

поново именовани на још један мандат, али не могу бити именовани више од два пута. 

Надлежност, права, обавезе и одговорности Надзорног одбора: 

утврђени су Законом о запошљавању и правима за вријеме незапослености („Службени гласник 

Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 33/04, 19/07 и 25/08) и Статутом Завода за запошљавање Брчко 

дистрикта БиХ. 

 

Општи критеријуми које кандидат мора да испуњава: 

 а) да је држављанин БиХ,  

 b) да има општу здравствену способност,  

 c) да је пунољетан,  

 d) да није обухваћен одредбом члана IX став (1) Устава БиХ,  

 е) да није правоснажном судском пресудом осуђиван за вршење кривичних дјела, осим 

кривичних дјела из области саобраћаја,  

 f) да у посљедње 3 (три) године, рачунајући од дана објављивања конкурса, није отпуштен 

из државне службе у институцијама БиХ, односно ентитета и Дистрикта, усљед правоснажно 

изречене дисциплинске мјере,  

 g) да се против њега не води кривични поступак.  

 

 

 

 

 



Посебни критеријуми: 
 

 а) стечена диплома високог образовања у трајању најмање четири године, односно висока 

стручна спрема (ВСС), VII/1 коефицијент образовања, минимално 240 ECTS бодова, и три (3) 

године радног искуства након стицања наведене стручне спреме;  

b) да није изабран или именован званичник у органима законодавне, извршне и судске власти 

БиХ или ентитета.         

 

Јавни конкурс отворен је од дана објављивања и траје до 24. 4. 2019. године.  

Попуњене и потписане пријаве слати на адресу: ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – Одјељење 

за стручне и административне послове – Пододјељење за људске ресурсе – Булевар мира бр. 1, 

или доставити лично у зграду Владе Брчко дистрикта БиХ – Булевар мира бр. 1, шалтер број  6 

или 7, најкасније до 24. 4. 2019. године до 15.00 часова. 

 

НАПОМЕНА   

        1.  Комисија за избор кандидата за чланове Надзорног одбора вршиће селекцију кандидата 

на основу података из пријава те сачинити извјештај о селекцији и утврдити термин писменог 

тестирања и интервјуа. Кандидати који испуњавају услове утврђене Конкурсом до затварања 

Конкурса, а који су означени као кандидати са којима ће се обавити тестирање и интервју о 

датуму мјесту и термину тестирања и интервјуа искључиво се обавјештавају путем 

службене интернет странице Владе Брчко дистрикта БиХ – www.vlada.bdcentral.net и 

интернет странице Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ – www.zzzbrcko.org.  

        2. Кандидати који буду изабрани за члана Надзорног одбора дужни су у року од три дана 

да донесу оригинале или овјерене копије докумената како је наведено у општим критеријумима 

Јавног конкурса, и то:  

а) овјерену копију дипломе,  

b) увјерење о радном искуству и овјерену копију радне књижице,  

c) увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),  

d) извод из матичне књиге рођених (не старији од шест мјесеци),  

е) увјерење да је здравствено способан (не старије од три мјесеца),  

f) увјерење од суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од три 

мјесеца),  

g) изјаву да није отпуштен из државне службе на основу дисциплинске мјере,  

h) изјаву о непостојању сукоба интереса,  

i) изјаву да кандидат није обухваћен одредбом члана IX став (1) Устава БиХ,  

ј) увјерење да није правоснажном судском пресудом осуђиван за вршење кривичних дјела, 

осим кривичних дјела из области саобраћаја (увјерење о некажњавању). 

 

За дипломе које су стечене у иностранству након 6. 4. 1992. године потребна је 

нострификација. 

 

        Образац пријаве може се преузети на инфопулту у згради Владе Брчко дистрикта БиХ и на 

интернет страници Владе Брчко дистрикта БиХ (www.vlada.bdcentral.net) и интернет страници 

Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ (www.zzzbrcko.org). 

 

       Неблаговремено приспјеле пријаве неће бити разматране. 

       Све информације у вези са Јавним конкурсом могу се добити у Одјељењу за стручне и 

административне послове – Пододјељењу за људске ресурсе, број телефона: 049 240-653.  

      Јавни конкурс објављен је на интернет страници Владе Брчко дистрикта БиХ 

(www.vlada.bdcentral.net) и на интернет страници Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ 

(www.zzzbrcko.org). 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

Амир Софтић 
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