
Temeljem članka 16. stavka 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Pročišćeni
tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), članka 38. i članka 39. Zakona o
plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko-
dobojskog kantona”, broj:1/18, 10/19 i 11/19-isp.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 84.
sjednici, održanoj dana 20.11.2020. godine, d o n o s i

UREDBU
O NAČINU, UVJETIMA OSNIVANJA

I UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA RAD POVJERENSTAVA KOJE OSNIVA
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA I RUKOVODITELJ KANTONALNOG

ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(Predmet Uredbe)

Ovom Uredbom utvrđuje se način osnivanja povjerenstava i drugih radnih tijela (u daljem
tekstu: povjerenstava), uvjeti i kriteriji za osnivanje povjerenstva, način ostvarivanja i visina
novčane naknade za rad predsjednika i člana povjerenstva (u daljem tekstu: člana) i sredstva za
isplatu naknade za rad povjerenstva.

Članak 2.
(Ravnopravnost spolova)

Odredbe Uredbe odnose se podjednako na osobe muškog i ženskog spola, bez obzira na rod
imenice upotrijebljene u tekstu uredbe.

DIO DRUGI- VRSTE I NAČIN OSNIVANJA POVJERENSTVA

Članak 3.
(Povjerenstvo)

(1) Povjerenstvo u smislu ove Uredbe je:
a) Povjerenstvo koje osniva Vlada Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Vlada) na

osnovu posebnih propisa, čiji članovi mogu biti članovi Vlade, savjetnici članova Vlade i
državni službenici;

b) Povjerenstvo koje osniva Vlada na osnovu posebnih propisa, na prijedlog resornih
ministara, a čiji članovi su predstavnici jednog ili više organa državne službe;

c) Povjerenstvo koje samostalno osniva rukovoditelj kantonalnog organa državne službe (u
daljnjem tekstu: rukovoditelj), na osnovu posebnih propisa uz suglasnost Vlade, a čiji
članovi su predstavnici jednog ili više organa državne službe;

(2) Povjerenstvo se može osnovati za poslove i radne zadatke koji nisu u djelokrugu nijednog
zaposlenog u organu državne službe kao i za poslove i radne zadatke za koje je posebnim
zakonskim i podzakonskim aktom utvrđeno da ih obavlja povjerenstvo.

(3) Iznimno, povjerenstvo se može osnovati i za poslove i radne zadatke koji su u djelokrugu
zaposlenih u organu državne službe, uz suglasnost Vlade kada se radi o iznimno složenom
zadatku koji ne mogu obaviti samo zaposleni u tom kantonalnom organu, bez suradnje drugih
organa državne službe, drugih razina vlasti ili stručnjaka iz odgovarajuće oblasti.

(4) Povjerenstva se mogu osnivati kao stalna ili povremena, što se utvrđuje rješenjem o osnivanju.



Članak 4.
(Sastav i nadležnost povjerenstva)

(1) Sastav i nadležnost povjerenstva Vlade propisuje se rješenjem o osnivanju povjerenstva.
(2) Sastav i nadležnost povjerenstva organa državne službe propisuje se rješenjem o osnivanju

povjerenstva koje donosi rukovoditelj organa državne službe.
(3) Član povjerenstva iz stavka (1) ovog članka, kojeg rješenjem osniva Vlada, može biti:

a) član Vlade i savjetnik nosioca izvršne vlasti samo kada je posebnim propisom određeno;
b) rukovoditelj organa državne službe, državni službenik i namještenik kojeg predlaže premijer

Zeničko-dobojskog kantona ili rukovoditelj organa državne službe, ako propisima nije
drugačije određeno.

(4) Član povjerenstva iz stavka (2) ovog članka kojeg rješenjem osniva rukovoditelj organa državne
službe može biti:
a) državni službenik i namještenik kojeg predlaže rukovoditelj organa državne službe, ako

propisom nije drugačije određeno;
(5) Član povjerenstva iz stavka (1) i (2) ovog članka može biti i osoba koja nije u radnom odnosu u

organu državne službe, a predložena je zbog svoje stručnosti kao vanjski suradnik, koji se
imenuje nakon raspisanog javnog poziva, ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

(6) Broj članova povjerenstva iz članka 3. Uredbe, ne može biti veći od pet, ako posebnim
propisom nije drugačije određeno.

(7) Član povjerenstva koje se osniva radi provođenja procedure za izbor i imenovanje, odnosno
postavljenje iz nadležnosti Vlade ili organa državne službe, sukladno posebnom propisu mora
imati najmanje isti stupanj stručne spreme i radno iskustvo kao što se javnim natječajem ili
javnim oglasom traži za osobu koja se imenuje odnosno postavlja.

DIO TREĆI – UVJETI I KRITERIJI ZA OSNIVANJE POVJERENSTVA

Članak 5.
(Kriteriji za osnivanje povjerenstva)

(1) Kriterije za izbor i imenovanje povjerenstava za svako pojedinačno povjerenstvo prije
imenovanja, odnosno izbora propisuje Vlada ili rukovoditelj organa državne službe u kojem se
osniva povjerenstvo za svako pojedinačno povjerenstvo.

(2) U postupku osnivanja povjerenstva Vlada, odnosno rukovoditelj organa državne službe vodi računa
o ravnopravnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i spolova.

(3) Kriteriji za izbor povjerenstva kao i rješenje o osnivanju povjerenstva objavit će se na oglasnoj ploči
organa državne službe ili Stručne službe Vlade.

Članak 6.
(Administrativo tehnički poslovi)

Rješenjem o osnivanju povjerenstva može se odrediti osoba koja će obavljati
administrativno-tehničke poslove za potrebe povjerenstva.

Članak 7.
(Sadržaj rješenja o osnivanju povjerenstva)

(1) Rješenje o osnivanju povjerenstva sadrži sljedeće podatke: ime i prezime članova povjerenstva,
naziv organa državne službe u kojem su članovi povjerenstva zaposleni, ime i prezime osobe za
obavljanje administrativno-tehničkih poslova za potrebe povjerenstva, poslove i zadatke
povjerenstva, rok za izvršavanje poslova i zadataka i pravo na naknadu članova i osobe koja
obavlja administrativno - tehničke poslove povjerenstva.

(2) Mandat stalnog povjerenstva ne može biti duži od četiri godine, izuzev ako posebnim propisom
nije drugačije određeno.

(3) Mandat privremenog povjerenstva traje do izvršenja zadatka.



(4) Smatra se da su poslovi i zadaci povjerenstva izvršeni nakon prihvaćanja izvješća od strane
Vlade ili rukovoditelja organa državne službe koji je obrazovao povjerenstvo.

Članak 8.
(Izvješće i zapisnik)

(1) O radu stalnog i povremenog povjerenstva sačinjava se zapisnik i podnosi izvješće.
(2) Zapisnik o radu povjerenstva potpisuje predsjednik, svaki član i zapisničar povjerenstva ako ga

odredi donositelj rješenja o imenovanju povjerenstva.
(3) Izvješće o radu povjerenstva dostavlja se:

a) za stalno povjerenstvo Vlade i rukovoditelja organa državne službe mjesečno premijeru
Kantona, odnosno rukovoditelju organa državne službe najkasnije do 10. radnog dana
narednog mjeseca u odnosu na mjesec za koji se podnosi izvješće, a godišnje izvješće se
podnosi najkasnije do 30. siječnja naredne godine za prethodnu godinu;

b) za povremeno povjerenstvo Vlade i organa državne službe po završetku zadatka radi kojeg
se povjerenstvo osniva Vladi, odnosno rukovoditelju organa državne službe.

(4) Iznimno, u slučaju razrješenja povjerenstva prije isteka mandata, izvješće se podnosi s danom
razrješenja.

DIO ČETVRTI – OSTVARIVANJE I VISINA NOVČANE NAKNADE

Članak 9.
(Uvjeti za stjecanja prava na naknadu)

(1) Za sudjelovanje u radu povjerenstva, članu povjerenstva pripada naknada samo pod uvjetom da
je zadatke za koje je zadužen rješenjem o osnivanju povjerenstva obavljao izvan redovnog
radnog vremena i da isti nije u opisu poslova radnog mjesta člana povjerenstva.

(2) Iznimno od stavka (1) ovog članka, član povjerenstva zadužen za provedbu redovnog godišnjeg
popisa stalnih sredstava, obveza i potraživanja može raditi i u redovnom radnom vremenu, ali
samo na poslovima utvrđivanja stvarnog stanja, a svi drugi zadaci za koje je zadužen obavljaju
se izvan radnog vremena.

(3) Članu povjerenstva koji nije u radnom odnosu kod organa državne službe koji je osnovao
povjerenstvo, pripada naknada za rad u povjerenstvu u visini koju svojim aktom o osnivanju
povjerenstva utvrdi Vlada, odnosno rukovoditelj organa državne službe, a njegov rad se tretira
kao samostalna djelatnost u smislu odredbi Zakona o porezu na dohodak.

Članak 10.
(Visina naknade)

(1) Član povjerenstva Vlade, odnosno organa državne službe ostvaruje pravo na naknadu za rad u
povjerenstvu koja se isplaćuje iz sredstava Proračuna Zeničko-dobojskog kantona, u visini do
50 KM (pedeset konvertibilnih maraka), mjesečno po komisiji, ali pod uvjetom da je održana
najmanje jedna sjednica povjerenstva u tijeku mjeseca, s tim da mjesečna naknada za rad u svim
povjerenstvima jedne osobe, predsjednika, odnosno člana povjerenstva ne može biti veća od
250,00 (dvije stotine pedeset konvertibilnih maraka).

(2) Naknada za rad članu povjerenstva iz stavka (1) ovog članka, koja se financiraju od uplata
fizičkih i pravnih osoba, ne ulaze u ograničenja iz stavka (1) ovog članka.

(3) Osoba koja obavlja administrativno - tehničke poslove ima pravo na naknadu u visini do 70%
od naknade koja se utvrdi u rješenju za jednog člana povjerenstva.

(4) Točan iznos naknade, odnosno visinu naknade za rad u povjerenstvu svojim rješenjem utvrđuje
Vlada, odnosno rukovoditelj organa državne službe za svako pojedinačno povjerenstvo, ovisno
o složenosti oblasti za koju se osniva povjerenstvo, potrebnoj stručnosti članova povjerenstva,
broju završenih predmeta, potrebi rada na terenu, obimu poslova i zadataka, broju održanih
sjednica.



(5) Naknada se isplaćuje mjesečno za stalno povjerenstva, a za privremeno povjerenstvo po
završenoj zadaći i isključuje pravo na prekovremeni rad.

(6) Uz zahtjev za isplatu naknade za rad povjerenstva podnosi se rješenje o osnivanju povjerenstva,
zapisnik o radu povjerenstva, izvješće o radu za period za koji se podnosi zahtjev za isplatu.

(7) Iznimno, naknada za rad u povjerenstvu iz stavka (1) ovog članka može biti veća na prijedlog
rukovoditelja uz suglasnost Vlade.

(8) Trošak koji nastane u radu povjerenstva snosi Ured Premijera Vlade i Stručne službe Vlade,
odnosno organ državne službe koji donosi rješenje o osnivanju povjerenstva, ako posebnim
propisom nije drugačije određeno.

DIO PETI- SREDSTVA ZA ISPLATU NAKNADA ZA RAD POVJERENSTVA

Članak 11.
(Isplata naknade za povjerenstvo Vlade)

Naknada za rad članu povjerenstva i osobe koje vrši administrativno-tehničke poslove za
potrebe povjerenstva Vlade, kao i trošak koji nastane za potrebe rada povjerenstva utvrđuje se
posebnim rješenjem i isplaćuju se iz sredstava Ureda Premijera Vlade i Stručne službe Vlade.

Članak 12.
(Isplata naknade za povjerenstvo organa državne službe)

Naknada za rad članu povjerenstva i osobe koja vrši administrativno-tehničke poslove za
potrebe povjerenstva organa državne službe, kao i trošak koji nastane za potrebe rada povjerenstva
utvrđuje se posebnim rješenjem rukovoditelja organa državne službe i isplaćuju se iz sredstava
organa državne službe.

DIO ŠESTI - NADZOR

Članak 13.
(Organi nadležni za vršenje nadzora)

Nadzor nad primjenom ove Uredbe vrši Ministarstvo za pravosuđe i upravu i Ministarstvo
financija Kantona, svako u okviru svojih nadležnosti.

Članak 14
(Podnošenje izvješća)

Tajnik Vlade, Šef Ureda Premijera i rukovoditelj organa državne službe dužni su Premijeru
Kantona dostavljati polugodišnja izvješća o visini isplaćenih sredstava za članove povjerenstva.

Članak 15
(Obveze donositelja rješenja o osnivanju povjerenstva u pogledu nadzora)

Donositelji rješenja o osnivanju povjerenstva su dužni omogućiti vršenje nadzora ovlaštenim
osobama i staviti na raspolaganje svu dokumentaciju koja se odnosi na osnivanje i rad povjerenstva.

DIO SEDMI – PRIJELAZNE I ZAVRŠENE ODREDBE

Članak 16.
(Usklađivanje akata)

Donositelj rješenja o osnivanju povjerenstva je obvezan u roku od 60 dana od dana stupanja
na snagu ove Uredbe uskladiti sva rješenja i druge akte o osnivanju povjerenstava s ovom
Uredbom.



Članak 17.
(Prestanak važenja)

Danom stupanja na snagu ove Uredbe, prestaje da važi Uredba o sastavu povjerenstava i
naknadama članova povjerenstva u okviru kantonalnih organa uprave i općinskih službi za upravu u
upravnom postupku (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” – Pročišćen tekst, broj: 6/04).

Člana 18.
(Stupanje na snagu)

Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-
dobojskog kantona.”

Broj: 02-11-18216/20
Datum, 20.11.2020. godine
Zenica

DOSTAVLJENO:
1x Ministarstvo za pravosuđe i upravu,
1x Ministarstvo finansija,
1x Svim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave,
1x „Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“,
1x a/a.

PREMIJER

Mirza Ganić


