
Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Vlada 

Povjerenstvo za državnu službu 

Broj: 13-2/19 

Orašje, 14.06.2019. godine. 

  

Na temelju članka 29.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima 

državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14 i 

6/17) i članka 17.(1) Pravilnika o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i 

stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije 

Posavske“ broj 9/17) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske donosi 

 

 

RJEŠENJE 

o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika  

u Kantonalnom sudu u Odžaku 

 

Članak 1.  

 

U Povjerenstvo za izbor državnog službenika po Internom natječaju za popunu radnog 

mjesta državnog službenika u Kantonalnom sudu u Odžaku, broj:13/19 od dana 28.05.2019. godine, 

imenuju se: 

iz reda državnih službenika na prijedlog predsjednika Suda: 

- Marko Dujak, dipl.pravnik,  

- Ana Majstorović, dipl.pravnik, predstavnik sindikata; 

 

sa liste eksperata: 

- Rizama Tukulj, dipl.pravnik.  

 

 

Članak 2. 

 

 Povjerenstvo iz članka 1. ovog Rješenja će izabrati predsjedavajućeg među svojim 

članovima i usvojiti Poslovnik o svom radu većinom glasova svih članova. 

 

Članak 3.  

 

 Zadatak Povjerenstva iz članka 1. ovog Rješenja je razmatranje prijava dostavljenih na 

interni natječaj u skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima 

državne službe u Županiji Posavskoj i Pravilnika o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita 

općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (utvrđivanje 

liste kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, liste kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja) 

provođenje stručnog ispita (pismeni dio i intervju) sa utvrđivanjem liste uspješnih kandidata, u 

okviru Internog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnom sudu u 

Odžaku, objavljenog dana 28.05.2019. godine na službenoj internet stranici Vlade Županije 

Posavske.  

 

 

 

 



 

 

Članak 4.  

 

 Naknada za rad članovima Povjerenstva iz članka 1. ovog Rješenja odredit će se u skladu s 

Odlukom o načinu imenovanja i utvrđivanju visine naknade za  rad radnih tijela  koja imenuje 

Vlada Županije Posavske i rukovoditelji županijskih tijela državne službe („Narodne novine 

Županije Posavske“ broj: 8/16 i 5/17). 

 

Članak 5. 

 

 Ovo Rješenje objavit će se na oglasnoj ploči Vlade Županije Posavske. 

 

 

 

                                                                                                             Za  Povjerenstvo 

          Gabrijela Martinović 

           Dominković 

 

 

 


