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Federacija Bosne i Hercegovine 
Županija Posavska 
Vlada 
Povjerenstvo za državnu službu 
Broj: 85-5/22 
Orašje, 03.11.2022. 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 Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske  
 

Članak 1. 
 

U Povjerenstvo za izbor državnog službenika – stručnog suradnika za savjetodavne 
poslove u oblasti biljne proizvodnje po Javnom natječaju za popunu radnog mjesta državnog 
službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske, broj: 85-
1/19 od dana 03.11.2022. godine, imenuju se: 

 
1) iz reda državnih službenika, na prijedlog nadležnog ministra:  

- Erna Gaković,  
- Nada Ević, predstavnik sindikata,  

 
2) sa liste eksperata:  

- Marinko Oršolić.  
 
 

Članak 2. 
 
 Povjerenstvo iz članka 1. ovog Rješenja će izabrati predsjednika 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 
Javni natječaj iz članka 1. ovog Rješenja, 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.  
 

 
 



 
 

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  4/19 i 3/21). 
 

Članak 5.  
 

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

 
               Drago Kopić  
 


