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I. УВОД 
 

Процедуре запошљавања и селекције за радна мјеста у 

државној служби регулисане су законима и прописима у 

свим фазама конкурсне процедуре. Конкурсне процедуре и 

прописи којима су регулисане нису исти за поједине нивое 

управе у Босни и Херцеговини. Овај приручник садржи 

информацију о фазама конкурсних процедура  са освртом 

на њихово спровођење на појединим управним нивоима у 

државној служби Босне и Херцеговине са референцама на 

релевантне прописе. Сврха приручника је да омогући  

потенцијалним кандидатима за радна мјеста у државној 

служби да на једном мјесту добију потребне информације о 

процедурама селекције и запошљавања, како би могли да се 

адекватно припреме  за сваку фазу процеса. 
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II. НАДЛЕЖНОСТ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

СЕЛЕКЦИЈЕ И ЗАПОШЉАВАЊА  
 

Процедуре селекције и запошљавања у државну службу 

спроводе се путем јавног конкурса. Сврха јавног конкурса 

је да омогући свим заинтересованим кандидатима да се под 

истим условима натјечу за радно мјесто и да се одабере 

кандидат који је најпримјеренији за одређено радно мјесто. 

Конкурсне процедуре реализује Агенција за државну службу 

Босне и Херцеговине за упражњена радна мјеста државних 

службеника у органима управе на државном нивоу БиХ, на 

захтјев институција. Агенција за државну службу 

Федерације Босне и Херцеговине утврђује критеријуме и 

правила и спроводи поступке селекције, именовања и 

постављења државних службеника у органима државне 

службе у Федерацији БиХ, на захтјев и у складу с потражњом 

органа државне службе. У Републици Српској Агенција за 

државну управу обавља управне и друге стручне послове 

који се односе на установљавање и спровођење јединствених 

правила и процедура за запошљавање, именовање и 

постављење. У Дистрикту Брчко БиХ организација и 

учествовање у поступцима избора и запошљавања су у 

надлежности Одјељења за стручне и административне 

послове, а спроводи их Одбор за запошљавање, који чине 

три члана које именује градоначелник на мандат од четири 

године.   
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III. ПРОЦЕС СЕЛЕКЦИЈЕ И 

ЗАПОШЉАВАЊА ДРЖАВНИХ 

СЛУЖБЕНИКА НА СВАКОМ 

УПРАВНОМ НИВОУ ДРЖАВНЕ 

СЛУЖБЕ БиХ 
 

III.1. Конкурсне процедуре за пријем у 

државну службу у органима управе на нивоу 

Босне и Херцеговине 
 

 Релевантни закони и прописи 

Процес селекције и избора државних службеника у државне 

органе/органе јавне управе на државном нивоу Босне и 

Херцеговине регулисан је сљедећим прописима: 

- Законом о државној служби у институцијама Босне 

и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ бр. 19/02, 

35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 

32/07, 43/09, 8/10, 40/12 и 93/17); 

- Правилником о поступцима оглашавања, избора 

кандидата, премјештаја и постављења државних 

службеника у случају преноса или преузимања 

надлежности од институција Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“ бр. 27/08, 56/09, 54/10 и 

70/12); 

- Правилником о условима и начину обављања 

интерних конкурса, интерних и екстерних 

премјештаја државних службеника у институцијама 
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Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ бр. 

62/10 и 30/14); 

- Правилником о карактеру и садржини јавног 

конкурса, начину спровођења интервјуа и 

обрасцима за спровођење интервјуа („Службени 

гласник БиХ“ бр. 63/16 и 21/17); 

- Правилником о програму полагања јавног испита 

(„Службени гласник БиХ“ бр. 28/08 и 18/12); 

- Одлуком о начину полагања јавног и стручног 

испита („Службени гласник БиХ“ бр. 96/07, 43/10 и 

103/12). 

 

 Расписивање јавног огласа 

Јавни конкурс садржи јавни испит и стручни испит, који се 

састоји од писменог и усменог дијела. Процес селекције и 

запошљавања државних службеника започиње 

објављивањем јавног огласа за попуњавање радних мјеста 

државних службеника. Оглас садржи: преамбулу, наслов, 

називе радних мјеста која се оглашавају, описе послова са 

статусом, односно нивоом радног мјеста, посебне услове  за 

свако радно мјесто, податке о припадајућој основној плати, 

број извршилаца, напомене које се односе на опште 

законске услове, додатне услове који могу да се сматрају  

примјереним, број комисија са специфичностима начина 

достављања пријава (ако је више од једне комисије), 

потребна документа и када се који од потребних докумената 
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доставља (датум до када се доставља пријава, односно назив 

фазе конкурса у којој се достављају одређена друга 

документа), тачан назив прописа на основу којег се 

спроводи процедура конкурса, датум крајњег рока за 

достављање пријаве, институцију којој се пријаве 

достављају (назив и адреса), начин достављања пријаве 

(према правилу, поштом препоручено), назнаку да се 

неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве, пријаве 

кандидата који не испуњавају услове огласа и/или садрже 

копије тражене документације које нису овјерене неће 

разматрати, као и да се испуњавање услова утврђених 

огласом рачуна даном предаје пријаве. 

Описи послова садржани у јавном огласу се, према правилу, 

преузимају из акта о унутрашњој организацији институције, 

као посебни услови у погледу врсте усмјерења високог 

образовања, броја година радног искуства, врсте радног 

искуства, као и других посебних услова које мора да испуни 

кандидат према пропису о унутрашњој организацији 

институције. 

Списак потребних докумената садржи тачан назив сваког 

документа, информацију да ли се докуменат доставља уз 

пријаву, или се доставља накнадно и до када (до полагања 

јавног испита, на интервјуу и сл.), као и напомену да копије 

докумената морају да буду овјерене. 
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Јавни оглас који спроводи Агенција објављује се на 

службеној Интернет-страници www.ads.gov.ba с роком за 

пријаве који није краћи од 21 дана, а институција у којој 

се попуњава упражњено радно мјесто оглас објављује у три 

домаћа средства јавног информиsања која су доступна на 

цијелој територији Босне и Херцеговине. 

 

 Пријава на оглас 

Сва лица која су заинтересoвана за учешће у конкурсној 

процедури треба да обрате посебну пажњу на дијелове 

текста огласа који се односе на радно мјесто – категорију и 

опис, опште и посебне услове и потребну документацију. 

Опште и посебне услове кандидат доказује достављањем 

таксативно набројане документације која је тражена 

текстом огласа или друге неопходне документације, која се 

доставља у оригиналу или овјереној копији (неовјерене 

копије неће се разматрати). Уз тражену документацију 

кандидат обавезно доставља и пријавни образац. 

Пријавни образац налази се на службеној Интернет-

страници Агенције, а може да се преузме и у просторијама 

Агенције. Осим дијела о изјавама, пријавни образац не 

доказује услове из текста огласа (који се доказују траженом 

документацијом), већ служи за добијање основних 

информација о кандидату.  



 
 

| 9  

Кандидати достављају пријаве путем поште, препоручено, 

на адресу институције назначене у тексту огласа. Рок за 

достављање пријава прецизиран је у тексту огласа. 

 

 Примарна селекција кандидата на основу 

испуњавања општих и посебних услова за 

појединачно радно мјесто 

Сви заинтересовани кандидати који желе да поднесу 

пријаву на одређено радно мјесто у оквиру државне службе 

морају да испуњавају опште и посебне услове за одређено 

радно мјесто. Испуњавање општих услова је први услов за 

наставак процедуре селекције, односно неиспуњавањем 

општих услова кандидат се елиминише из наставка 

процедуре.  

 

 Општи услови за постављење државног службеника 

Да би био постављен на мјесто државног службеника, 

кандидат мора да испуњава сљедеће опште услове: 

- да је држављанин Босне и Херцеговине, 

- да је старији од 18 година, 

- да има универзитетску диплому и друге образовне 

или академске квалификације најмање VII степена 

стручне спреме, односно високо образовање првог, 

другог или трећег циклуса Болоњског система 

студирања, 
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- да је здравствено способан за вршење одређених 

послова предвиђених овим положајем, 

- да није навршио законски прописану старосну доб 

за пензионисање, односно да није остварио право на 

личну пензију према било којем основу, 

- да није отпуштен из државне службе као резултат 

дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у 

Босни и Херцеговини, одбијања да положи заклетву, 

самовољног напуштања државне службе или давања 

неистинитих и нетачних података приликом 

пријема у државну службу у року од три године 

прије дана објављивања упражњеног радног мјеста, 

- да се против њега не води кривични поступак, 

- да није обухваћен одредбом члана IX.1 Устава Босне 

и Херцеговине. 

 

 Посебни услови за појединачно радно мјесто 

Посебни услови за радно мјесто одређују стручну спрему, 

радно искуство, те друге квалификације потребне за 

обављање послова конкретног радног мјеста а што је 

утврђено правилником о унутрашњој организацији 

институције у којој се попуњава упражњено радно мјесто. 
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 Јавни испит 

Јавни испит је испит општег знања и дио је  конкурсне 

процедуре за кандидате који аплицирају на радна мјеста 

државних службеника у институцијама Босне и 

Херцеговине, а немају раније положен стручни испит за рад 

у органима управе, или на други начин нису ослобођени 

полагања јавног испита. За радна мјеста у институцијама на 

државном нивоу на јавном испиту се провјерава опште 

знање из области основа уставног система Босне и 

Херцеговине, основа система државне управе, управног 

поступка и управног спора, основа радних односа, 

канцеларијско пословање у органима управе, финансирање 

институција Босне и Херцеговине и основи европских 

интеграција.  

Ради се о 21 питању са опционим одговорима. Питања се 

генеришу аутоматски и случајно а кандидат је био успјешан 

на испиту ако постигне минимално 11 бодова. Од краја 

2012. године само на државном нивоу БиХ јавни испит 

важи само за конкретан оглас/конкурс и кандидат је дужан 

да га полаже и на сљедећем огласу. Кандидати који имају 

положен правосудни испит, који се полаже у Министарству 

правде, немају обавезу да полажу овај испит. 

Градиво и правни извори, односно литература за полагање 

јавног испита утврђени су Правилником о програму 

полагања јавног испита („Службени гласник БиХ“ број 

28/08) и Правилником о измјенама Правилника о програму 
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полагања јавног испита („Службени гласник БиХ“ број 

18/12)  или путем линка Агенције за државну службу БиХ: 

http://www.ads.gov.ba/v2/index.php?option=com_conten

t&view=article&id=119&Itemid=80&lang=bs 

 

 Конкурсна комисија 

За сваку конкурсну процедуру формира се ad hoc 

јединствена комисија за избор, коју именује Агенција за 

државну службу БиХ, која је одговорна за законито 

спровођење цјелокупног процеса провјеравања стручности 

кандидата. Комисију сачињава пет чланова од којих су два 

члана државни службеници из институције на коју се јавни 

конкурс односи и који имају академско и професионално 

искуство у областима обухваћеним процесом јавног 

конкурса, а остала три члана именују се са листе експерата 

коју утврди Агенција. Рад комисије за избор регулисан је 

Законом о државној служби у институцијама Босне и 

Херцеговине  („Службени гласник БиХ” бр. 19/02, 35/03, 

4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 

40/12 и 93/17), чл. 24 и 25. 

http://www.ads.gov.ba/v2/index.php?option=com_conten

t&view=article&id=117&catid=36&Itemid=88 

 

  

http://www.ads.gov.ba/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=80&lang=bs
http://www.ads.gov.ba/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=80&lang=bs
http://www.ads.gov.ba/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=117&catid=36&Itemid=88
http://www.ads.gov.ba/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=117&catid=36&Itemid=88
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 Писмени дио стручног испита 

Задаци на писменом дијелу стручног испита за радна мјеста 

у институцијама државног нивоа БиХ су есејског типа и, по 

правилу, односе се на рјешавање практичних проблема који 

су типични за област класификације и врсте послова којој 

припада радно мјесто на које се кандидат пријављује. 

Задаци на писменом дијелу стручног испита могу да се 

односе и на област државне управе, државне службе, 

дјелатност институције на коју се јавни оглас односи и друге 

области које могу да буду у вези са радним мјестом на које 

се кандидат пријављује. Комисија утврђује задатке за 

писмени дио стручног испита најраније 24 часа прије 

почетка тестирања. Кандидати могу да понесу са собом 

литературу за коју процјењују да им може бити потребна у 

рјешавању  задатака. Писмени дио стручног испита траје 60 

минута. За сљедећу фазу конкурсне процедуре, интервју, 

квалификују се кандидати који су тачно урадили 75% 

писменог дијела испита. Сваки кандидат који приступи 

писменом дијелу стручног испита биће писмено 

обавијештен о резултатима испита након њихове 

верификације и оцјене.  

 

 Усмени дио стручног испита 

Други дио стручног испита чини интервју који траје до 30 

минута. Интервју се полаже пред комисијом и садржи 

питања која се односе на знање кандидата, способност за 
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обављање послова радног мјеста, способност кандидата да 

се прилагоди промјењивој радној средини, радно искуство, 

стручну спрему и квалификације, тимски рад, усвајање 

нових знања, познавање дјелатности институције и области 

повезаних с радним мјестом. Питања за интервју утврђује 

комисија за избор непосредно на састанку пред интервју. 

Поред питања којима се утврђује степен знања кандидата, 

постављају се и питања која су усмјерена на провјеравање 

способности, односно компетенција, које представљају 

начине понашања који су потребни како би се послови 

одређеног радног мјеста обављали на дјелотворан начин. 

Компетенције се провјеравају према принципу да је 

претходно понашање најбољи предсказатељ будућег 

понашања. Питања усмјерена на провјеравање 

компетенција постављају се на начин да се (питања) односе 

на неко претходно понашање кандидата у ситуацији у којој 

су биле испољене компетенције кандидата које се 

провјеравају. Питања за провјеравање компетенција, према 

правилу, постављају се тако да се од кандидата тражи да 

опише претходну конкретну ситуацију у којој је тражена 

компетенција испољена, задатак који је био постављен, 

активност коју је кандидат предузео и резултат дате 

активности. Детаљне информације о компетенцијама које се 

провјеравају, начину провјеравања и бодовању садржане су 

у Правилнику о карактеру и садржини јавног конкурса, 
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начину спровођења интервјуа и обрасцима за спровођење, 

доступном на линку: 

http://www.ads.gov.ba/v2/index.php?option=com_content&

view=article&id=4162%3Apravilnik-o-karakteru-i-sadraju-

javnog-konkursa-nainu-provoenja-intervjua-i-obrascima-za-

provoenje-intervju&catid=37%3Aappointments-in-civil-

service&Itemid=89&lang=sr 

 

 Селекција кандидата за пријем у државну службу 

Након окончаног интервјуа, Агенција, по достављању 

секретара комисије за избор листе успјешних, одмах 

израђује рјешења о постављењу (код неруководећих 

државних службеника). Код процедура које спроводи 

институција БиХ, након окончаног поступка, комисија за 

избор доставља листу успјешних руководиоцу институције, 

који је дужан у року од осам дана листу доставити АДСБиХ 

са приједлогом датума постављења најуспјешнијих за 

неруководеће државне службенике на даље поступање (за 

израду рјешења о постављењу). Резервна листа успјешних 

кандидата чува се до истека пробног рада постављеног 

државног службеника. 

Постављење се врши управним актом објављеним у 

„Службеном гласнику Босне и Херцеговине”. Прије 

преузимања дужности  постављени државни службеник 

прима писмени опис свог радног мјеста и опис услова  

службе. 

http://www.ads.gov.ba/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=4162%3Apravilnik-o-karakteru-i-sadraju-javnog-konkursa-nainu-provoenja-intervjua-i-obrascima-za-provoenje-intervju&catid=37%3Aappointments-in-civil-service&Itemid=89&lang=sr
http://www.ads.gov.ba/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=4162%3Apravilnik-o-karakteru-i-sadraju-javnog-konkursa-nainu-provoenja-intervjua-i-obrascima-za-provoenje-intervju&catid=37%3Aappointments-in-civil-service&Itemid=89&lang=sr
http://www.ads.gov.ba/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=4162%3Apravilnik-o-karakteru-i-sadraju-javnog-konkursa-nainu-provoenja-intervjua-i-obrascima-za-provoenje-intervju&catid=37%3Aappointments-in-civil-service&Itemid=89&lang=sr
http://www.ads.gov.ba/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=4162%3Apravilnik-o-karakteru-i-sadraju-javnog-konkursa-nainu-provoenja-intervjua-i-obrascima-za-provoenje-intervju&catid=37%3Aappointments-in-civil-service&Itemid=89&lang=sr
http://www.ads.gov.ba/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=4162%3Apravilnik-o-karakteru-i-sadraju-javnog-konkursa-nainu-provoenja-intervjua-i-obrascima-za-provoenje-intervju&catid=37%3Aappointments-in-civil-service&Itemid=89&lang=sr
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 Жалба на одлуку о изабраном кандидату 

Кандидати који сматрају да су се у поступку десиле 

неправилности које могу да утичу на објективност поступка 

имају право жалбе  органу за жалбе управног нивоа на којем 

је спроведена конкурсна процедура. 

 

ОДБОР ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЖАЛБЕ 

Трг Босне и Херцеговине број 1, 71000 Сарајево,  

тел. 033/295-801. 
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III.2. Поступак селекције и именовања у 

органима државне службе Федерације БиХ 
 

 Релевантни закони и прописи – федерални ниво 

На нивоу Федерације БиХ прописи који уређују процес 

избора и селекције кандидата на упражњена радна мјеста у 

државној служби/јавној управи су: 

- Закон о државној служби у ФБиХ („Службене новине 

Федерације БиХ“ бр. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 

67/05, 08/06 и 04/12); 

- Уредба о условима, начину и програму за полагање 

испита општег знања и стручног испита за 

кандидате за државну службу у Федерацији Босне и 

Херцеговине - пречишћени текст („Службене новине 

Федерације БиХ“ број 10/18). 

 

Релевантни закони и прописи - кантонални ниво: 

- Закон о државној служби у Тузланском кантону 

(„Службене новине Тузланског кантона“ бр. 7/17 и 

10/17); 

- Закон о државној служби у Босанскоподрињском 

кантону („Службене новине Босанскоподрињског 

кантона“ број 3/18); 

- Закон о државној служби у Кантону Сарајево 

(„Службене новине Кантона Сарајево“ број 31/16); 
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- Закон о државној служби у Унско-санском кантону 

(„Службени гласник Унско-санског кантона“ број 14/17). 

 

Релевантни закони и прописи - кантонални ниво за које 

Агенција није надлежна да поступа у складу са кантоналним 

законима: 

- Закон о државним службеницима у тијелима 

државне службе у Жупанији Западнохерцеговачкој 

(„Народне новине Жупаније Западнохерцеговачке“ 

број 16/08); 

- Закон о државним службеницима и 

намјештеницима у тијелима државне службе у 

Жупанији Посавској („Народне новине Жупаније 

Посавске“ бр. 9/13, 11/13 и 2/14). 

 

 Расписивање јавног конкурса 

Процес селекције и запошљавања државних службеника 

започиње објављивањем јавног конкурса за попуњавање 

радних мјеста државних службеника.  

 

Све јавне конкурсе Агенција за државну службу ФБиХ 

објављује на својој wеb-страници: http://www.adsfbih.gov.ba/, 

те путем социјалних мрежа: странице Facebook. Јавни 

конкурс објављује се најмање 15 дана прије крајњег рока 

за пријављивање у „Службеним новинама Федерације 

Босне и Херцеговине“  и најмање у два дневна листа која 
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се дистрибуишу на цијелој територији Босне и 

Херцеговине и на службеној Интернет-страници Агенције 

или, према прописима већине кантона, у једном дневном 

листу. 

У Унско-санском кантону конкурс се објављује само на 

wеb-страници Агенције и остаје отворен 15 дана.  

У Кантону 10 конкурс се објављује на wеb-страници 

Агенције од када тече рок од осам (8) дана за подношење 

пријаве. Конкурс се објављује и у једном дневном листу 

који се дистрибуише на широј територији БиХ и на wеb-

страници органа. 

 

 Пријава на конкурс 

Сва лица заинтересована за учешће у конкурсној процедури 

у предвиђеном року морају уз потребну наведену 

документацију да доставе и пријавни образац, који се може 

наћи на wеb-страници и у просторијама Агенције. 

Кандидати се, према правилу, пријављују само подношењем 

пријавног обрасца, а  документацију (уз пријавни образац) 

достављају само у два случаја: ако немају положен испит 

општег знања, или ако се јављају у статусу намјештеника.  У 

Кантону 10 није уведен систем „пријаве без документације“, 

па у том кантону кандидати и даље морају уз пријавни 

образац да доставе цјелокупну документацију у вези са 

посебним условима  конкурса. 
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 Примарна селекција кандидата на основу 

испуњавања општих и посебних услова за 

појединачно радно мјесто 

Сви заинтересовани кандидати који желе да поднесу 

пријаву на одређено радно мјесто у оквиру државне службе 

морају да испуњавају опште и посебне услове за одређено 

радно мјесто.  

Испуњавање општих услова је први услов за наставак 

процедуре селекције, односно неиспуњавањем општих 

услова кандидат се елиминише из наставка процедуре. 

Другим ријечима, пријавни образац мора да буде формално 

исправан, уредно попуњен и потписан, јер, у супротном, 

због оваквих формалних неисправности, кандидати ће бити 

елиминисани из конкурсне процедуре. Да би доказали да 

испуњавају ове услове, кандидати прилажу само увјерење о 

држављанству и љекарско увјерење, а у Кантону 10 и у 

Унско-санском кантону, поред ова два документа, и 

увјерење о томе да се против њих не води кривични 

поступак. Кандидати не достављају доказе да  нису 

отпуштени из државне службе у посљедње двије године и да 

нису обухваћени одредбом члана IX.1 Устава БиХ, јер те 

изјаве потписују/дају самим потписивањем пријавног 

обрасца. 

Документација о испуњавању посебних услова  конкурса 

доставља се у року од пет (5) дана од дана саопштавања 

резултата – исти рок вриједи и за Унско-сански кантон. У 
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Кантону 10 та документација је већ достављена уз пријаву. 

У Унско-санском кантону постоји још једна специфичност 

која се односи на право и могућност кандидата да Агенцији, 

заједно са документацијом о испуњавању посебних услова 

конкурса, доставе и документацију релевантну за примјену 

општих смјерница кадровске политике, која се органу 

доставља заједно са листом успјешних кандидата и 

пријавним обрасцима - ова документација је нарочито 

важна у ситуацији у којој су два или више кандидата 

остварила најбољи резултат на писменом тесту. 

 

 Испит општег знања 

Испит општег знања полажу сва лица која као кандидати 

конкуришу на радна мјеста државних службеника у 

органима државне службе. Циљ испита општег знања јесте 

утврдити да ли кандидати који конкуришу на радно мјесто 

државног службеника посједују довољан степен знања из 

области јавне управе  која су неопходна за обављање послова 

државног службеника. Кандидати који су положили стручни 

управни испит, јавни испит за државне службенике у 

институцијама Босне и Херцеговине или правосудни испит 

изузети су од полагања испита општег знања. Кандидати 

који нису изузети од полагања испита општег знања  дужни 

су да уз пријаву на јавни конкурс доставе доказ о радном 

стажу у струци на Обрасцу увјерења који се налази на wеb-

страници Агенције и чини саставни дио Уредбе  о условима, 
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начину и програму за полагање испита општег знања и 

стручног испита за кандидате за државну службу у 

Федерацији Босне и Херцеговине. 

Испит општег знања полаже се према Програму полагања 

испита општег знања за кандидате за државну службу, који 

обухвата сљедеће области: 

- основе уставног система, 

- организација органа државне управе, 

- управни поступак и управни спор, 

- основе радних односа, 

- канцеларијско пословање у органима управе, 

- основе европских интеграција. 

 

Испит општег знања полаже се у виду теста сачињеног од 

питања на која је понуђено више одговора од којих је само 

један тачан. Тест се састоји од укупно 42 питања. Приликом 

рјешавања теста кандидат треба да одговори на свако 

питање означавањем само једне од понуђених опција. 

Вријеме за рјешавање теста износи најдуже један час. 

Приликом рјешавања теста кандидату је забрањено да 

користи стручну литературу, електронска, техничка и друга  

помагала. Агенција објављује резултате тестова на огласној 

табли и обавјештава кандидате о резултатима које су 

постигли.  

Кандидат је положио испит ако тачно одговори на најмање 

двије трећине питања. Лицу које положи испит општег 
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знања Агенција издаје увјерење о положеном испиту. 

Кандидат полаже испит општег знања као дио сваке 

конкурсне процедуре на коју се пријави. 

Услови, начин и програм полагања испита општег знања 

уређени су Уредбом о условима, начину и програму за 

полагање испита општег знања и стручног испита за 

кандидате за државну службу у ФБиХ. Детаљне 

информације о правним изворима, литератури и програму 

полагања испита општег знања доступне су путем линка 

Агенције за државну службу ФБиХ: 

http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=402.  

 

Услови, начин и програм полагања стручног испита 

другачије су регулисани по кантонима. 

Влада Западнохерцеговачког кантона је донијела Уредбу о 

измјенама и допунама Уредбе о условима, начину и 

програму за полагање испита општег знања и стручног 

испита за кандидате за државну службу у 

Западнохерцеговачком кантону („Народне новине Жупаније 

Западнохерцеговачке“ број 24/17). 

Посавски кантон: Влада под законским прописом утврђује 

услове, начин и програм полагања  испита општег знања и 

стручног испита. 

 

  

http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=402
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 Конкурсна комисија 

За сваку конкурсну процедуру формира се аd hoc 

јединствена комисија за избор, која је одговорна за законито 

спровођење цјелокупног процеса провјеравања стручности 

кандидата.  

Према законима о државним службеницима, конкурсну 

комисију именује Агенција за државну службу Федерације 

БиХ, коју, према кантоналним законима, чине три члана, а 

према федералном закону, најмање три члана, од којих су 

два члана државни службеници из органа државне службе 

(од којих је један представник синдиката) на који се јавни 

конкурс односи и који имају академско и професионално 

искуство у областима обухваћеним процесом јавног 

конкурса, а остали чланови се именују са листе експерата 

коју утврди Агенција за државну службу Федерације БиХ.  

Сваки пријављени кандидат може да тражи и да добије од 

Агенције имена чланова комисије за избор. 

 

Састав комисије: 

- Федерални закон: два члана су државни службеници 

из органа државне службе (од којих је један 

представник синдиката) на који се односи јавни 

конкурс и који имају академско и професионално 

искуство у областима обухваћеним процесом јавног 

конкурса, а остали чланови се именују са листе 
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експерата коју утврди Агенција за државну службу 

Федерације БиХ. 

- Закон Кантона Сарајево: Два члана су државни 

службеници из органа државне службе (од којих је 

један члан синдиката) на који се односи конкурс и 

који имају академско и професионално искуство у 

областима обухваћеним процесом јавног конкурса, а 

један члан комисије се именује са  листе експерата 

коју утврди Агенција за државну службу Федерације 

БиХ. 

- Закон Унско-санског кантона и Закон Кантона 10: 

Два члана су државни службеници, и то један из 

органа државне службе на који се односи конкурс, 

којег на приједлог синдиката одреди руководилац 

органа државне службе, други је представник којег 

одреди Агенција за државну службу Федерације 

БиХ, те један члан са листе експерата коју утврди 

кантонално министарство правосуђа. 

- Тузлански кантон и Босанскоподрињски кантон: 

Чланови комисије морају да имају академско и 

професионално искуство у областима обухваћеним 

јавним конкурсом. 

- Западнохерцеговачки кантон: Комисију за избор 

сачињавају три члана од којих су најмање два члана 

државни службеници из органа државне службе, од 

којих је један члан представник синдиката кога 
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предложи синдикат, ако је у органу државне службе 

организован синдикат, и који имају академско и 

професионално искуство у областима обухваћеним 

процесом јавног конкурса, а остали чланови именују 

се са листе експерата коју утврди Агенција. 

- Посавски кантон: Комисију за избор чине три члана 

- два члана предлаже руководилац органа државне 

службе из реда државних службеника од којих један 

мора да буде представник синдиката, те један члан 

именован са листе експерата коју утврди Влада. 

Чланови комисије за избор морају да имају стручно 

и професионално искуство у подручјима 

обухваћеним поступком јавног конкурса. 

 

 

 Стручни испит 

Стручни испит полажу сва лица која као кандидати 

конкуришу на радна мјеста државних службеника у 

органима државне службе. Циљ стручног испита је 

провјеравање способности кандидата за рад на конкретном 

радном мјесту на које се пријавио. Стручни испит се састоји 

од писменог и усменог дијела (интервјуа). Писмени дио 

стручног испита је још један тест с опционим одговорима - 

10 питања за остале државне службенике, односно 14 за 

руководећа радна мјеста. 
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У Унско-санском кантону интервју се одржава, изузетно, 

само у двјема ситуацијама: 

- Уколико руководилац одлучи да не постави 

кандидата који је остварио најбољи резултат на 

писменом тесту; 

- Уколико два или више кандидата остваре најбољи 

резултат на писменом тесту. 

 

Агенција обавјештава кандидате о датуму, времену и мјесту 

полагања стручног испита. Обавјештење се врши путем wеb-

странице Агенције - кандидати се НЕ обавјештавају путем 

писменог позива. Обавјештење подразумијева и 

обавјештење о прописима/тематским областима из којих ће 

се утврђивати питања на стручном испиту. Ово обавјештење 

мора да буде објављено на Интернет-страници Агенције 

најмање седам (7) дана прије одржавања испита.  

Након завршетка тестирања комисија за избор одмах 

приступа оцјењивању кандидата. Кандидат стиче право да 

приступи на интервју за пријављено радно мјесто ако његов 

укупан број бодова на писменом дијелу стручног испита 

износи 70% од максималног броја бодова (60% у Кантону 10). 

Детаљне информације о организацији полагања стручног 

испита садржане су у Уредби о условима, начину и програму 

полагања испита општег знања и стручног испита за 

кандидате за државну службу у ФБиХ, доступној на wеb-

страници Агенције за државну службу ФБиХ на линку: 

http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=91. 

http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=91
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У Унско-санском кантону: Уредба о условима, начину и 

програму полагања испита општег знања и стручног испита 

за кандидате за државну службу у Унско-санском кантону 

(„Службени гласник Унско-санског кантона“ број 22/17), 

Уредба о општим смјерницама кадровске политике органа 

државне службе Унско-санског кантона („Службени гласник 

Унско-санског кантона“ број 3/18). 

 

 Усмени дио стручног испита (интервју) 

Кандидат који је успјешно положио писмени дио приступа 

интервјуу који не може да буде дужи од 30 минута, на којем 

му чланови комисије за избор постављају питања чији је циљ 

да утврде персоналне карактеристике и исказане 

способности кандидата за обављање послова конкретног 

радног мјеста на које се пријавио.  

У Унско-санском кантону и Кантону 10  интервју не 

спроводи комисија за избор - та комисија је задужена само 

за писмени дио стручног испита. У оба кантона интервју се 

одржава у органу државне службе, пред руководиоцем, 

лицем или ad hoc комисијом коју одреди руководилац. 

Питања на интервјуу могу да се односе и на радно искуство 

кандидата, његову стручну спрему, квалификације, 

склоност кандидата тимском раду и усвајање нових знања у 

вези са одређеним радним мјестом, дјелатност органа на 

који се односи јавни конкурс, као и области државне управе, 

државне службе и других области које могу да буду у вези са 
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радним мјестом, те друге информације које је кандидат 

навео у својој пријави. Комисија за избор води записник о 

току интервјуа са свим кандидатима и сваки члан комисије 

за избор оцјењује кандидате додјељујући им одређени број 

бодова, а највише 40 бодова.  

У Унско-санском кантону није предвиђено бодовање 

кандидата на интервјуу. 

Коначну оцјену кандидата на интервјуу чини збир бодова 

које је дао сваки члан комисије за избор подијељен са бројем 

чланова комисије. Овако утврђен број бодова подијељен са 

максималним бројем бодова представља постотак освојених 

бодова на интервјуу. Збир постотака остварен на писменом 

дијелу стручног испита и у интервјуу подијељен са два  

представља укупан постотак освојених бодова на стручном 

испиту за сваког кандидата. У  Унско-санском и Кантону 10 

нема збрајања бодова, а листа успјешних кандидата у оба 

кантона формира се на основу постигнутих резултата на 

писменом тесту. 

Агенција објављује резултате стручног испита на огласној 

табли и усмено обавјештава кандидате о резултатима које су 

постигли истог дана, након завршеног стручног испита. 

Кандидати који су остварили најмање 70% од укупног броја 

бодова успјешно су положили стручни испит. Како је 

претходно наведено, стручни испит су успјешно положили 

они кандидати који су од укупног броја бодова на писменом 
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тесту остварили 70%, односно 60%  у Кантону 10, без 

збрајања бодова остварених на интервјуу. 

 

 Селекција кандидата 

Листу успјешних кандидата са копијом пријавног обрасца 

за кандидате са листе  Агенција доставља руководиоцу 

органа државне службе на чији захтјев је спроведен јавни 

конкурс.   

- На федералном нивоу, у Зеничко-добојском, 

Босанскоподрињском, Средњобосанском, 

Тузланском и Херцеговачко-неретванском кантону, 

законодавни оквир у примјени даје дискреционо 

право руководиоцу институције да може одабрати 

било којег од успјешних кандидата са листе 

успјешних кандидата, односно није обавезан да 

одабере прворангираног кандидата.  Руководилац 

може да постави посебну комисију унутар органа 

државне управе која ће обавити додатни интервју са 

успјешним кандидатима прије доношења коначне 

одлуке. 

- У Унско-санском кантону руководилац органа 

државне службе за државног службеника поставља 

најуспјешнијег кандидата са листе успјешних 

кандидата. Изузетно, руководилац може да постави  

било којег кандидата са листе успјешних кандидата 

без обзира на редослијед утврђен на листи 
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успјешних кандидата, а након обављеног интервјуа 

са кандидатима са листе успјешних кандидата због 

оправданих разлога под којима се, према законској 

одредби, сматрају национална и полна структура у 

органу државне службе и када је предност у 

запошљавању утврђена посебним прописима. 

- У Кантону Сарајево руководилац органа државне 

службе за државног службеника поставља 

најуспјешнијег кандидата са листе успјешних 

кандидата. Изузетно, руководилац може да постави  

било којег кандидата са листе успјешних кандидата 

без обзира на редослијед утврђен на листи 

успјешних кандидата, а након обављеног интервјуа 

са кандидатима са листе успјешних кандидата због 

оправданих разлога под којима се, према законској 

одредби, сматрају национална и полна структура у 

органу државне службе и када је предност у 

запошљавању утврђена посебним прописима. 

- У Кантону 10 руководилац органа државне службе 

поставља државног службеника након обављеног 

усменог интервјуа с кандидатима са листе 

успјешних кандидата. Руководилац може да одабере 

било кога са листе уз примјену општих смјерница 

кадровске политике. 

- Западнохерцеговачки кантон: Државног 

службеника поставља руководилац органа државне 
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службе, уз претходно прибављено мишљење 

Агенције, с листе успјешних кандидата који су 

прошли јавни конкурс. 

- Посавски кантон: Државног службеника поставља 

руководилац органа државне службе, односно 

органа овлашћеног да поставља државног 

службеника, након обављеног разговора са свим 

кандидатима са листе успјешних кандидата који су 

прошли јавни конкурс, уз претходно прибављено 

мишљење комисије за државну службу.  Обављање 

разговора регулисано је правилником који доноси 

Влада. 

 

 Жалба на одлуку о изабраном кандидату 

Кандидати који сматрају да су се у поступку десиле 

неправилности које могу да утичу на објективност поступка 

имају право жалбе органу за жалбе управног нивоа на којем 

је спроведена конкурсна процедура. 

 

ОДБОР ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЖАЛБЕ ФБиХ                          

Ћемалуша број 9, 71000 Сарајево,  

тел. 033/552-841,  

E-mail: kontakt@odszfbih.gov.ba. 

 

  

mailto:kontakt@odszfbih.gov.ba
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III.3. Правила и процедуре јавне конкуренције 

за запошљавање и постављење државних 

службеника у републичким органима управе 

Републике Српске 
 

 Релевантни закони и прописи 

Процес избора и селекције кандидата за пријем у 

републичке органе управе у Републици Српској уређен је 

сљедећим прописима: 

- Законом о државним службеницима („Службени 

гласник РС“ бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16); 

- Уредбом о стручном испиту за рад у управи 

Републике Српске („Службени гласник РС“ бр. 68/11, 

85/11 и 7/15); 

- Правилником о јединственим правилима и 

процедури јавне конкуренције за запошљавање и 

постављење државних службеника („Службени 

гласник РС“ бр. 68/09, 31/12 и 24/15). Овим 

правилником уређују се поступак спровођења јавног 

конкурса и интерног огласа, избор кандидата за 

запошљавање и постављење државних службеника, 

садржина и облик обрасца пријаве на јавни конкурс 

и интерни оглас, као и друга питања у вези са 

запошљавањем и постављењем државних 

службеника. 
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 Расписивање јавног огласа 

Јавни конкурс и интерни оглас расписује, објављује и 

спроводи Агенција за државну управу на захтјев и у име 

републичког органа управе. Јавни конкурс и интерни оглас 

садрже сљедеће елементе:  

- податке о републичком органу управе који оглашава 

попуњавање упражњеног радног мјеста;  

- назив упражњеног радног мјеста које се оглашава;  

- број потребних извршилаца;  

- опис послова радног мјеста које се оглашава;  

- опште и посебне услове предвиђене за обављање 

послова радног мјеста које се оглашава;  

- мјесто, адреса, начин и рок подношења пријава и 

тражених доказа и 

- доказе које је кандидат дужан да приложи, а којима 

доказује да испуњава опште  и посебне услове  

наведене у јавном конкурсу и интерном огласу. 

 

Агенција за државну управу објављује јавни конкурс на 

Интернет-страници Агенције http://adu.vladars.netError! 

Bookmark not defined., у дневним новинама, а може и у 

другим средствима јавног информисања доступним свим 

грађанима Босне и Херцеговине. Пријаве на јавни 

конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања 

у дневним новинама. 

 

http://adu.vladars.net/
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 Пријава на оглас 

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на 

прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс.  Образац 

пријаве је формата А4, а у њега се уносе подаци о називу 

републичког органа управе, називу упражњеног радног 

мјеста државног службеника, датуму и начину објављивања 

јавног конкурса, лични подаци, подаци о образовању и 

другим облицима стручног усавршавања и оспособљавања у 

професији, радном искуству, додатним способностима и 

посебне изјаве. Обрасци пријава доступни су на Интернет-

страници Агенције, а могу да се добију и у Агенцији. 

 

 Примарна селекција кандидата на основу 

испуњавања општих и посебних услова за 

појединачно радно мјесто 

Кандидат који се пријављује на јавни конкурс мора да 

испуњава опште и посебне услове, и то: 

- да је држављанин Босне и Херцеговине или 

Републике Српске, 

- да је старији од 18 година, 

- да има општу здравствену способност, 

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну  

казну затвора од најмање шест мјесеци, или за 

кривично дјело које га чини неподобним за 

обављање послова у републичком органу управе 
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- и да није отпуштен из органа управе као резултат 

дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у 

Босни и Херцеговини три године прије објављивања 

конкурса. 

 

 Посебни услови за појединачно радно мјесто 

- одговарујућа школска спрема, 

- положен стручни испит за рад у републичким 

органима управе, 

- потребно радно искуство у траженом степену 

образовања, 

- други услови утврђени законом, другим прописима 

или правилником о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста републичког органа 

управе у коме се врши попуњавање упражњеног 

радног мјеста. 

 

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати прилажу фотокопије 

сљедећих докумената:  

- дипломе о завршеној стручној спреми,  

- увјерења о положеном стручном испиту за рад у 

републичким органима управе или рјешења о 

ослобађању од обавезе полагања стручног испита за 

рад у републичким органима управе у складу са 

Уредбом о стручном испиту за рад у управи 

Републике Српске, 
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- увјерења или потврде о радном искуству у траженом 

степену образовања, 

- личне карте или пасоша.  

 

Испуњавање других услова наведених у јавном конкурсу 

кандидат доказује изјавом, која је саставни дио пријаве на 

јавни конкурс. Пријаве могу да се доставе лично, путем 

поште или електронском пријавом путем wеb-сајта 

Агенције, на адресу назначену у јавном конкурсу. 

Кандидати који пријаве достављају путем wеb-сајта у року 

од седам дана од дана пријављивања достављају доказе о 

испуњавању општих и посебних услова. Неблаговремене, 

недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, на 

приједлог конкурсне комисије, Агенција одбацује закључком 

против кога је дозвољена посебна жалба а која је предвиђена 

Законом о државним службеницима („Службени гласник РС“ 

бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16). 

 

 Стручни испит за рад у органима управе Републике 

Српске  

Стручни испит полаже лице коме је положен стручни испит 

у складу са законом услов за заснивање радног односа у 

републичким органима управе. Кандидат са високом и 

вишом стручном спремом полаже стручни испит из области:  

- основи уставног уређења и европских интеграција, 

- систем државне управе и локалне самоуправе, 

- управни поступак и управни спор, 
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- радни односи и радни односи у управи Републике 

Српске, 

- канцеларијско пословање. 

 

Кандидат са средњом стручном спремом полаже стручни 

испит из области: 

- основи уставног уређења и основи система државне 

управе и локалне самоуправе, 

- основи управног поступка, основи радних односа и 

радних односа у управи Републике Српске, 

- канцеларијско пословање. 

 

Стручни испит се полаже пред комисијом коју рјешењем 

именује директор Агенције за државну управу за сваки 

испитни рок. Стручни испит састоји се од писменог и 

усменог дијела. Задатак из писменог дијела даје члан 

комисије, према могућности из дјелокруга органа у којем је 

кандидат стекао радно искуство, или обавио приправнички 

стаж, а састоји се од рјешавања практичног задатка из 

управних и других стручних послова из основне дјелатности 

управе. При израђивању писменог задатка кандидат може 

да користи само законе и подзаконске акте. Усмени дио 

испита је јавни и спроводи се пред комисијом у пуном 

саставу. По завршетку стручног испита комисија одлучује о 

успјеху кандидата. Успјех кандидата оцјењује се према 

показаном знању на писменом и усменом дијелу стручног 
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испита оцјеном „положио стручни испит“ (за високу, вишу 

или средњу стручну спрему), односно „није положио стручни 

испит“. 

Услови и начин полагања стручног испита прописани су 

Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике 

Српске, која је објављена у „Службеном гласнику Републике 

Српске“ број 68/11. Детаљне информације о стручним 

испитима доступне су путем линка Агенције за државну 

управу Републике Српске: http://adu.vladars.net/latn/?page=21. 

 

 Конкурсна комисија 

Агенција за државну управу именује конкурсну комисију за 

спровођење поступка избора државног службеника путем 

јавног конкурса и интерног огласа. Комисију сачињава пет 

чланова од којих су три члана државни службеници из 

републичких органа управе на које се односи јавна 

конкуренција и који имају најмање исти степен школске 

спреме која је прописана за радно мјесто које се попуњава, 

а два члана се именују са листе коју утврђује Агенција. 

Састав комисије и списак пријављених кандидата на јавни 

конкурс Агенција ће учинити доступним путем Интернет-

странице Агенције најмање три дана прије одржавања 

интервјуа.  Састав и чланови комисије не могу да се 

мијењају три дана прије одржавања интервјуа. Кандидати 

који испуњавају опште и посебне услове о времену и мјесту 

http://adu.vladars.net/latn/?page=21
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одржавања интервјуа обавјештавају се појединачно 

писменим путем и путем Интернет-странице Агенције. 

 

 Улазни интервју 

Улазни интервју подразумијева појединачни разговор са 

кандидатима на основу којег се утврђује способност 

кандидата да ради на одређеном радном мјесту на које се 

конкуренција односи, општа преданост кандидата служби у 

републичким органима управе, укупне стручност и 

способност, као и начин организовања и извршавања 

послова на том радном мјесту. Улазни интервју траје 

најдуже један час. Сваки члан комисије учествује у 

разговору са кандидатом, у складу са Пословником о раду 

комисије, која води записник о току разговора за сваког 

кандидата и у њега се уписују питања и бодови које је 

додијелио сваки члан комисије. Након завршеног улазног 

интервјуа, сваки члан комисије врши бодовање тако што 

кандидатима додјељује од пет до десет бодова. Коначан 

резултат конкуренције представља укупан збир бодова 

додијељених од сваког члана комисије. 

 

 Селекција кандидата 

Уколико Агенција, по пријему комплетне документације, 

оцијени да је комисија поступила у складу са одредбама 

Правилника о јединственим правилима и процедури јавне 

конкуренције за запошљавање државних службеника, 
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потврђује листу успјешних кандидата и сачињава приједлог 

за запошљавање најуспјешнијег кандидата са листе. 

Приликом сачињавања приједлога за запошљавање 

најуспјешнијег кандидата Агенција ставља остале успјешне 

кандидате на резервни списак редослиједом који одговара 

броју укупних бодова кандидата. Уколико два или више 

успјешних кандидата имају исти број бодова, приједлог за 

заснивање радног односа, као и резервни списак кандидата 

сачињавају се према редослиједу који предлаже комисија 

гласањем. Агенција објављује резултате јавне конкуренције 

на Интернет-страници Агенције. 

Руководилац републичког органа управе, на приједлог 

Агенције, доноси рјешење о заснивању радног односа 

државног службеника. Изабрани кандидат дужан је да 

ступи на рад најкасније у року од 15 дана од дана 

коначности рјешења о пријему, а у супротном, сматра се да 

је одустао а руководилац органа може да изабере другог 

кандидата према броју освојених бодова са листе успјешних 

кандидата. 

Изабрани кандидати након спроведеног јавног конкурса, 

прије заснивања радног односа, треба да доставе оригинал 

или овјерену копију дипломе о завршеној стручној спреми, 

увјерења о положеном стручном испиту за рад у 

републичким органима управе или рјешења о ослобађању од 

обавезе полагања стручног испита, увјерење или потврду о 

радном искуству у траженом степену образовања, увјерења 
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о држављанству БиХ или Републике Српске, увјерења о 

општој здравственој способности и доказе о испуњавању 

других услова наведених у јавном конкурсу. 

По доношењу рјешења о заснивању радног односа Агенција 

о извршеном избору кандидата, у складу са Законом о 

државним службеницима и Правилником о јединственим 

правилима и процедури јавне конкуренције за 

запошљавање и постављење државних службеника, 

обавјештава кандидате који су учествовали у интервјуу. 

 

Жалба на одлуку о изабраном кандидату 

Учесник јавне конкуренције има право да изјави жалбу у 

року од 15 дана од дана пријема обавјештења ако сматра да 

испуњава услове за запослење на радном мјесту, а није 

позван на интервју, или да изабрани кандидат не испуњава 

услове за запослење на радно мјесто, или да су се у изборном 

поступку десиле такве неправилности које би могле да утичу 

на објективност његовог исхода. Жалба се подноси Одбору 

државне управе за жалбе  путем Агенције, изузев ако је 

ријеч о државним службеницима које поставља Влада.  
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III.4. Избор и запошљавање у органима јавне 

управе Дистрикта Брчко БиХ 
 

 Релевантни закони и прописи 

- Закон о државној служби у органима јавне управе 

Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко 

дистрикта БиХ“ бр. 9/14, 37/15, 48/16 и 9/17);  

- Правилник о запошљавању („Службени гласник 

Брчко дистрикта БиХ“ бр. 33/14 и 47/14).  

 

 Расписивање јавног огласа 

Процес селекције и запошљавања државних службеника 

започиње објављивањем јавног огласа за попуњавање 

радних мјеста државних службеника. Запошљавање у 

органима јавне управе и институцијама се врши у складу с 

организационим планом, одобреним буџетским средствима 

и Правилником о запошљавању, а на иницијативу 

руководилаца органа јавне управе или руководиоца 

институције. 

 

 Оглас садржи сљедеће елементе 

Јавни конкурс који се објављује у средствима јавног 

информисања садржи: 

- назив органа јавне управе или институције, 

- назив радног мјеста, 

- врсту радног односа, 
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- број извршилаца, 

- платни разред, 

- опште и посебне услове за заснивање радног 

односа, 

- рок и мјесто подношења пријаве. 

 

У Дистрикту Брчко БиХ огласи за упражњена радна мјеста 

се објављују на wеb-страници Владе Брчко дистрикта: 

http://www.bdcentral.net/. Институција у којој се 

попуњава упражњено радно мјесто објављује оглас у три 

домаћа средства јавног информисања која су доступна на 

цијелој територији Босне и Херцеговине. Конкурс остаје 

отворен најмање осам (8) дана од дана објављивања. 

 

 Пријава на оглас 

Кандидат заинтересован за пријем у радни однос дужан је 

да поднесе пријаву у прописаном року. Кандидат који се 

пријављује за посао у пријави потврђује да испуњава опште 

и посебне услове прописане законом који су утврђени за 

одређено радно мјесто. Кандидат је материјално и кривично 

одговоран за тачност података наведених у пријави. 

Пријава на јавни конкурс или интерни оглас подноси се на 

прописаном обрасцу који може да се пронађе на wеb-

страницама и у просторијама агенција које спроводе 

конкурсну процедуру, а подноси се лично или путем 

препоручене поште.  

http://www.bdcentral.net/
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 Примарна селекција кандидата на основу 

испуњавања општих и посебних услова за 

појединачно радно мјесто 

Сви заинтересовани кандидати који желе да поднесу 

пријаву на одређено радно мјесто у оквиру државне службе 

морају да испуњавају опште и посебне услове за одређено 

радно мјесто. Испуњавање општих услова је први услов за 

наставак процедуре селекције, односно тиме што не 

испуњава опште услове, кандидат се елиминише из 

наставка процедуре. Општи услови које апликант мора да 

испуњава су сљедећи: 

- да је држављанин БиХ, 

- да је пунољетан, 

- да је здравствено способан за вршење послова 

упражњеног радног мјеста, 

- да се против њега не води кривични поступак за сва 

кривична дјела осим за кривична дјела против 

безбједности јавног саобраћаја, 

- да се на то лице не односи члан IX став 1 Устава БиХ, 

- да у посљедње три године, почев од дана 

објављивања јавног конкурса, није отпуштен из 

државне службе у институцијама БиХ, односно 

ентитета и Дистрикта, усљед правоснажно изречене 

дисциплинске мјере. 
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 Посебни услови за појединачно радно мјесто 

Посебни услови за свако поједино радно мјесто утврђени су 

Правилником о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста, односно организационим 

планом у органима јавне управе Дистрикта Брчко. Посебни 

услови за радна мјеста утврђују се организационим планом, 

а могу да се односе на: 

- стручну спрему, 

- радно искуство у струци, 

- испит за рад у органима управе, 

- стручни испит, 

- познавање страног језика, 

- познавање рада на рачунару, 

- возачку дозволу за одређену категорију возила, 

- физичку способност за обављање послова и 

- друге услове када природа и услови посла то 

захтијевају. 

 

Провјера испуњавања одређених посебних услова који се 

траже за радно мјесто, као што су познавање рада на 

рачунару, познавање страног језика, физичка способност и 

слично, врши се прије обављеног писменог теста и усменог 

интервјуа. Провјера испуњавања посебних услова врши се 

тестирањем или путем практичног рада. 
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 Испит за рад у органима управе Дистрикта Брчко 

БиХ 

За рад у органима управе Дистрикта Брчко БиХ 

градоначелник у вези са чланом 53 Закона о државној 

служби у органима управе Дистрикта Брчко БиХ („Службени 

гласник Брчко дистрикта БиХ” бр. 9/14, 37/15, 48/16 и 

9/17), на приједлог комисије за полагање испита за рад у 

органима управе, доноси програм испита за рад у органима 

управе Дистрикта Брчко БиХ, којим се утврђују градиво, 

правни извори и правна литература за све предмете из 

којих запослени, приправници и друга лица (у даљњем 

тексту: кандидати) са високом, вишом и средњом стручном 

спремом полажу испит за рад у органима управе Дистрикта 

Брчко БиХ. За разлику од осталих управних нивоа у БиХ, у 

Дистрикту Брчко Одбор за запошљавање разматра пријаве 

и кандидата који немају положен испит за рад у органима 

управе, али са обавезом да, уколико буду изабрани, испит 

морају да положе у року од шест (6) мјесеци по истеку 

пробног рада, иначе им се радни однос аутоматски раскида. 

Све информације о испиту за рад у органима управе 

доступне су путем линка Владе Брчко дистрикта БиХ: 

http://www.bdcentral.net/index.php/ba/component/cont

ent/article/188-ispit-za-rad-u-organima-uprave. 

 

  

http://www.bdcentral.net/index.php/ba/component/content/article/188-ispit-za-rad-u-organima-uprave
http://www.bdcentral.net/index.php/ba/component/content/article/188-ispit-za-rad-u-organima-uprave
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 Конкурсна комисија 

За спровођење процеса одабира за упражњена радна мјеста 

у органима управе Дистрикта Брчко именује се комисија од 

три члана које именује градоначелник. Један члан именује 

се из редова Одбора за запошљавање, а два из органа у којем 

се налази радно мјесто. Један од чланова комисије мора да 

буде непосредни руководилац. Рад комисије уређен је 

Законом о државној служби у органима јавне управе Брчко 

дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ 

бр. 9/14, 37/15, 48/16 и 9/17) и Правилником о 

запошљавању („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ бр. 

33/14 и 47/14). 

 

 Полагање писменог теста 

Органи јавне управе и институције обавезни су да комисији 

доставе питања за области из њихове надлежности, и то 

најмање 30 питања. Питања за писмени тест припремају се 

за свако радно мјесто посебно, тако што се нуде опциони 

одговори. Комисија је дужна да објави сва питања на 

званичној Интернет-страници Владе Дистрикта, најкасније 

седам дана прије термина заказаног интервјуа. 

Писмени тест је обавезни елиминаторни дио у процедури 

избора службеника и намјештеника. Он обухвата 40% 

(четрдесет одсто) питања из области управе у складу са 

програмом полагања испита за рад у органима управе и 60% 

(шездесет одсто) питања из области послова упражњеног 
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радног мјеста за које је расписан јавни конкурс или интерни 

оглас. Питања за писмени тест из области управе припрема 

Одбор  најкасније до 31. децембра, која се примјењују од 

почетка наредне године, а питања која се односе на радно 

мјесто за које је расписан јавни конкурс или интерни оглас 

надлежни органи јавне управе и институције достављају 

најкасније до затварања јавног конкурса или интерног 

огласа. Комисија је дужна да објави сва питања на 

званичној Интернет-страници Владе Дистрикта. Од питања 

објављених на званичној Интернет-страници Владе 

Дистрикта из области управе и питања која се односе на 

радно мјесто за које је расписан јавни конкурс или интерни 

оглас комисија посебним програмом, најкасније 60 минута 

прије заказаног времена за тест, сачињава тест методом 

случајног одабира. Број питања за писмени тест утврђује 

комисија о чему се сачињава службена забиљешка. Тест са 

тачним одговорима комисија припрема и верификује 

непосредно прије почетка писменог теста. 

Кандидат је успјешно прошао писмени тест ако тачно 

одговори на минимално 70% (седамдесет одсто) питања. 

Бодови остварени на писменом тесту носе 75% (седамдесет 

пет одсто) укупних бодова које остваре кандидати у 

процедури избора. 
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 Спровођење усменог интервјуа 

Комисија обавља усмени интервју са кандидатима који су 

успјешно прошли писмени тест. На усмени интервју 

кандидати се позивају искључиво путем службене Интернет-

странице Владе Дистрикта најкасније пет дана прије 

заказаног интервјуа. Питања која се кандидатима 

постављају на усменом интервјуу утврђују се најраније 60 

минута прије почетног термина тог интервјуа о чему се 

сачињава службена забиљешка. Питања су иста за све 

кандидате осим ако интервју траје више дана. Бодови 

остварени на усменом интервјуу носе 25% (двадесет пет 

одсто) укупних бодова које може да оствари кандидат у 

поступку избора. 

На интервјуу се, према правилу, постављају питања из оних 

области које нису тестиране на писменом дијелу, осим 

питања чији је циљ да разјасне одговоре дате на писменом 

дијелу испита. Питања која се односе на оцјену 

компетенција кандидата подразумијевају: 

- да кандидат каже нешто више о себи (или кратка 

биографија кандидата); 

- главне одлике посла којег кандидат тренутно 

обавља, као и начин на који га обавља; 

- да ли претходна радна искуства и образовање 

користе кандидату за радно мјесто на које се 

пријавио; 
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- шта кандидат сматра својим највећим постигнућем 

у протеклој години и због чега; 

- мишљење кандидата о томе како би га тренутни 

надређени описао; 

- због чега кандидат жели да ради на радном мјесту 

на које се пријавио; 

- шта кандидат мисли о себи, које су му мане, а које 

врлине; 

- запажања која би кандидат упутио непосредном 

претпостављеном с циљем побољшања рада на свом 

посљедњем радном мјесту; 

- које је и због чега је за кандидата најзначајније 

његово радно искуство, односно образовање које он 

посједује; 

- начин планирања радног дана, односно радне 

седмице, и његово понашање када се појави нешто 

неочекивано; 

- разлог напуштања садашњег посла, односно 

претходних послова; 

- конфликтне ситуације, када је кандидат ушао у 

конфликт с другим лицем, на који начин је ријешио 

конфликт и шта би учинио другачије да се понови 

слична ситуација; 

- начин на који је кандидат одабрао образовно 

усмјерење, који су разлози за то и да ли је задовољан 

својим избором; 
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- да ли је кандидат мијењао образовно усмјерење и 

због чега; 

- начин на који кандидат рјешава веће проблеме, 

навести примјер; 

- када кандидат сматра да извршава послове под 

притиском и шта чини тада; 

- које врсте посла у досадашњем раду су се највише 

свиђале кандидату, а које најмање; 

- описати радно окружење које је кандидату потребно 

како би био што успјешнији на послу; 

- зашто кандидат мисли да је он најбољи избор од 

више кандидата за радно мјесто за које се пријавио; 

- која су очекивања и планови у погледу развоја 

професионалне каријере кандидата за наредних пет 

година, као и дугорочни циљеви; 

- како се кандидат бори са стресом, односно како 

подноси стрес; 

- да ли и на који начин се кандидат припремао за 

усмени интервју; 

- размишљања кандидата о професионалној каријери 

и будућем напредовању; 

- шта је кандидат учинио за развој професионалне 

каријере током посљедње двије године; 

- да ли кандидат има и која су питања за комисију; 
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- да ли постоји још нешто што би комисија требало да 

зна о кандидату, које одлуке је кандидату најлакше, 

а које најтеже донијети. 

 

Знање кандидата се оцјењује бодовима, у распону од нула 

до десет бодова, на начин како слиједи: 

- кандидат изврсно, односно натпросјечно познаје 

области из којих је испитиван, девет или десет 

бодова; 

- кандидат веома добро, односно у горњим границама 

просјека, познаје области из којих је испитиван, 

седам или осам бодова; 

- кандидат добро, односно просјечно, познаје области 

из којих је испитиван, пет или шест бодова; 

- кандидат задовољавајуће, односно минимално 

потребно, познаје области из којих је испитиван, три 

или четири бода; 

- кандидат не познаје или недовољно познаје области 

из којих је испитиван, нула до два бода. 

 

 Селекција кандидата  

Комисија доставља извод из записника о процјени 

кандидата са препоруком за избор кандидата 

градоначелнику у року од 24 часа од обављених интервјуа. 

Градоначелник бира кандидата у складу са процедуром 

прописаном законом. 
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 Жалба на одлуку о изабраном кандидату 

Кандидати који сматрају да су се у поступку десиле 

неправилности које могу да утичу на објективност поступка 

имају право жалбе органу за жалбе управног нивоа на којем 

је спроведена конкурсна процедура. 

 

АПЕЛАЦИОНА КОМИСИЈА ВЛАДЕ БРЧКО ДИСТРИКТА,  

Булевар мира број 1, 76100 Дистрикт Брчко, БиХ. 
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