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ПРАВИЛНИК О

Брчко, фебруар 2014. године

ЗАПОШЉАВАЊУ

На основу члана 28. Статута Јавне здравствене установе “Здравствени
центар Брчко“ Брчко дистрикт БиХ, број: 05-УО-14/13, Управни одбор Јавне
здравствене установе “Здравствени центар Брчко“ Брчко дистрикт БиХ на XXI
редовној сједници одржаној 7.2.2014.године, доноси

ПРАВИЛНИК О

ЗАПОШЉАВАЊУ

Члан 1.
Овим Правилником се регулишу услови и процедуре запошљавања
запосленика, приправника и волонтера у Јавној здравственој установи
“Здравствени центар Брчко“ Брчко дистрикт БиХ ( у даљењем тексту:
Здравствени центар Брчко),те се прописују обрасци у поступку запошљавања.
Члан 2.
Запошљавање у Здравственом центру Брчко врши се путем отворене
конкуренције на основну професионалних способности и одражава састав
становништва.
Члан 3.
(1) Радна мјеста у Здравственом центру Брчко утврђују се Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста.
(2) Опис радних мјеста наведених у Правилнику састоји се из сљедећих
елемената:
a) Назив послова-радног мјеста,
b) Организациона јединица,
c) Број извршилаца,
d) Обим руководне одговорности (циљеви)
e) Задаци (обавезе, одговорности, овлаштења)
f) Надлежност и подручје рада
g) Минимални услови
h) Посебни услови.
Члан 4.
(1) Упражњена радна мјеста у Здравственом центру Брчко попуњавају се
интерним огласом и јавним огласом.
(2) Изузетак од става (1) овог члана су радна мјеста утврђена Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, а која се
попуњавају Одлуком о распоређивању преузетих запосленика у складу са
чланом 37. Одлуке о оснивању Здравственог центра Брчко.

Члан 5.
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(1) Кандидат који се пријављује за посао у посебној пријави на интерни конкурс
или јавни конкурс потврђује да испуњава опште, минималне и посебне услове
који су тражени за радно мјесто.
(2) Да би неко лице могло да заснује радни однос у Здравственом центру Брчко,
мора испуњавати сљедеће опште услове:
a) да је држављанин БиХ,
b) да је пунољетно,
c) да је здравствено способно за обављање послова упражњеног радног
мјеста,
d) да се против њега не води кривични поступак,
e) да се на то лице не односи члан ИX став (1) Устава БиХ,
f) да у посљедње три године почев од дана објављивања упражњене
позиције није усљед правоснажно изречене дисциплинске мјере раскинут
радни однос.
(3) Ради доказивања општих услова, поред података наведених у пријави на
интерни конкурс или јавни конкурс кандидати утврђени ранг листом као
најуспјешнији, у року од пет радних дана од дана обавјештења од стране
Комисије, достављају:
a) Увјерење о држављанству,
b) Увјерење о здравственој способности, не старије од 1 мјесец,
c) Увјерење о невођењу кривичног поступка, не старије од 1 мјесец,
d) Овјерену изјаву да кандидат није обухваћен одредбом члана ИX став (1)
Устава БиХ;
e) Овјерену изјаву да кандидату у посљедње три године почев од дана
објављивања упражњене позиције није услијед правоснажно изречене
дисциплинске мјере раскинут радни однос.
Члан 6.
За радно мјесто обавезно се утврђују минимални услови, и то:
a) Образовање-стручна спрема,
b) Радно искуство у струци.
Члан 7.
(1) Као доказ потребног нивоа образовања стручне спреме могу се користити:
a) Диплома или други документ (увјерење, потврда, свједочанство и
друго) издат
од образовних институција у Босни и Херцеговини;
b) Ностификована диплома или други документ (увјерење, потврда,
свједочанство), издат од међународних образовних институција;
c) Диплома или други документ (увјерење, потврда, сведочанство и друго)
издат од међународних образовних институција које не подлијежу
нострификацији према прописима БиХ.
(2) У случају када диплома или други документ не даје довољно доказа о
траженој
стручној спреми, кандидат је на захтјев Комисије дужан од надлежне
институције
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прибавити потврду којом се потврђује ниво образовног профила и доставити
Комисији у
року од три дана од дана обавјештења од стране Комисије.
(3) У случају да кандидат достави податке којим потврђује да нема одговарајући
смјер тражене стручне спреме као минималног услова, али је стекао вишу
стручну спрему траженог смјера, сматрат ће се као релевантан доказ
образовања.
(4) У случају да је кандидат доставио доказ о преквалификацији,односно
доквалификацији за тражену стручну спрему, сматрат ће се релевантан доказ
образовања.
Члан 8.
Као доказ потребног радног искуства у струци могу се користити :
- увјерење, потврда или други документ овјерен од стране послодавца, о
дужини радног искуства у струци.
Члан 9.
За радно мјесто могу се утврдити и посебни услови, који се доказују увјерењем,
потврдом или другим документом од школа или других институција које се баве
обучавањем и стицањем знања.
Члан 10.
(1) Директор Здравственог центра Брчко, у року који одлуком утврди Управни
одбор Здравственог центра Брчко, доставља Управном одбору Здравственог
центра Брчко, План потреба за кадровима у посебном обрасцу плана потреба
за кадровима.
(2) У плану потреба за кадровима се исказује:
a) Стварно стање попуњености радних мјеста;
b) Преглед попуњених радних мјеста на неодређено вријеме;
c) Преглед упражњених радних мјеста на неодређено вријеме;
d) Преглед попуњених радних мјеста на одређено радно вријеме;
e) Преглед упражњених радних мјеста на одређено вријеме;
f) Потребан број приправника;
g) Финансијске импликације;
h) Потребан број волонтера;
i) Стварно стање прекобројности;
j) Преглед привремених премјештаја;
k) Преглед радних мјеста запосленика привремено спријечених за рад;
l) Преглед упражњених радних мјеста по основу одобреног неплаћеног
одсуства;
(3) План потреба за кадровима исказује се на основу Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста.
(4) Након усвајања Финансијског плана Здравственог центра Брчко, са
уврштеним Планом потреба за кадровима, Управни одбор Здравственог центра
Брчко доноси Одлуку о реализацији плана запошљавања.
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Члан 11.
(1) Ако у Здравственом центру Брчко постоји упражњено радно мјесто које се не
може попунити интерним премјештајем запосленика који мора испуњавати
услове утврђене за упражњено радно мјесто у Здравственом центру Брчко,
Здравствени центар Брчко ће прво интерно огласити то радно мјесто.
(2) Реизборна радна мјеста утврђена Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста, изузев директора и замјеника директора
Здравственог центра Брчко, попуњавају се интерним конкурсом.
(3) Уколико не постоји најмање један кандидат који испуњава услове
упражњеног радног мјеста из става (1) овог члана, расписат ће се јавни конкурс.
(4) Процедуру интерног конкурса по објављеном интерном огласу и процедуру
јавног конкурса проводи Комисија за провођење поступка за пријем у радни
однос (у даљем тексту: Комисија) .
(5) Комисија из става (4) овог члана састоји се од пет (5) чланова, и то:
a) три (3) стална члана: Директор Здравственог центра Брчко, замјеници
директора- руководилац болнице и руководилац дома здравља,
b) два (2) привремена члана, од којих једаног члан предлаже руководилац
основне организационе јединице у којој се врши пријем у радни однос и
другог члана предлаже Директор Здравственог центра Брчко, а који
морају имати најмање исти степен стручне спреме прописан за
упражњено радно мјесто.
ц) Састав Комисије мора одражавати састав становништва Брчко дистрикта
БиХ
(6)Привремене чланове Комисије из става (5) тачка б) Одлуком именује
Управни одбор Здравственог центра Брчко, појединачно за свако упражњено
радно мјесто, као и секретара Комисије из реда запосленика Службе за људске
ресурсе.

Члан 12.
(1) Здравствени центар Брчко је дужан обављати интерно оглашавање и
спроводити интерни конкурс у сљедећим случајевима:
a) када постоји упражњено радно мјесто на које се може пријавити
најмање један квалитетан кандидат из Здравственог центра Брчко, а
који испуњава услове прописане за упражњено радно мјесто;
b) када постоји упражњено радно мјесто, а има запосленика који су
проглашени прекобројним или се проглашавају прекобројним, као
посљедица реорганизације или смањења обима послова
Здравственог центра Брчко.
(2) Изузетак од става (1) овог члана су избор и именовање директора и
замјеника директора Здравственог центра Брчко.

Члан 13.
(1) Интерни оглас сачињава и објављује Служба за људске ресурсе Здравственог
центра Брчко на захтјев Директора Здравственог центра Брчко.
(2) Интерни оглас објављује се на два писма и три језика на службеној страници
www.jzubrcko.com и огласној плочи Здравственог центра Брчко и отворен је
осам (8) дана од дана објављивања.
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(3) Интерни оглас садржи:
a) опис упражњеног радног мјеста,
b) опис врсте конкурса,
c) списак потребних докумената, рок и мјесто њиховог подношења,
d) опште, минималне и посебне услове за радно мјесто које се попуњава,
e) друге услове који се могу сматрати примјереним за одговарајуће радно
мјесто.
Члан 14.
(1) Кандидати који су заинтересовани за пријем у радни однос подносе пријаву
на интерни конкурс за радно мјесто у Здравственом центру Брчко.
(2) Кандидати су дужни унијети тачне и истините податке у пријаву, потписати
и овјерити је код надлежног органа.
(3) Овјерене пријаве кандидат је дужан доставити лично на Протокол
Здравственог центра Брчко или путем поште.

Члан 15.
(1) Све пријаве на интерни конкурс Комисија уноси у посебан образац –
списак пријављених кандидата по расписаном конкурсу.
(2) Пријаве достављене у предвиђеном року из којих се утврди да је кандидат дао
податке који су релевантни за доказивање општих, минималних и посебних
услова, означиће се као потпуне.
(3) Пријаве које нису овјерене од стране надлежног органа означиће се као
неважеће.
(4) Пријаве које нису достављене у предвиђеном року означиће се као
неблаговремене.
(5) Пријаве из којих се утврди да кандидат не испуњава тражене опште,
минималне и посебне услове, означиће се као неодговарајуће.
(6) Пријаве из којих се утврди да кандидат није дао податке који су релевантни
за доказивање општих, минималних и посебних услова, означиће се као
непотпуне.
(7) Пријаве из којих се утврди да кандидат није дао јасне податке, означиће се
као нејасне.
Члан 16
(1) Комисија ће у посебном образцу сачинити извјештај о селекцији кандидата и
утврдити термин интервјуа, који ће бити објављени на огласној плочи
Здравственог центра Брчко и званичној wеб страници www.jzubrcko.com .
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(2) На интервјуе се позивају кандидати чије су пријаве означене као потпуне, али
и кандидати чије су пријаве означене као нејасне и непотпуне.
(3) Кандидати чије су пријаве нејасне и непотпуне, упозоравају се на обавезу да
доставе релевантне доказе најкасније до почетка одржавања интервјуа, у
противном пријаве неће бити узете у разматрање.
Члан 17.
(1) Избор кандидата по интерном конкурсу састоји се од интервјуа и/или
писменог теста.
(2) Питања која се постављају на интервјуу/писменом тесту имају за циљ да
утврде степен знања и способност кандидата да обавља послове конкретног
радног мјеста за које се пријавио, као и способност кандидата да се прилагоди
промјенљивој радној средини.
(3) Питања на интервјуу могу се односити на радно искуство кандидата,
његову стручну спрему и квалификације, склоност кандидата за тимски рад и
усвајање нових знања везано за одређено радно мјесто, друге информације које
је кандидат навео у својој пријави.
(4)
Након завршетка интервјуа са свим кандидатима, сваки од чланова
Комисије оцјењује сваког кандидата, у посебном обрасцу, додјељујући му
одређени број бодова, од 1 до највише 10 бодова.
(5) Број бодова који је кандидат освојио на интервјуу јесте збир бодова датих
од стране сваког члана Комисије.
(6) Уколико се кандидат пријавио за два или више радних мјеста унутар исте
области класификације послова, Комисија може дати одвојене оцјене за свако од
тих мјеста, у зависности од специфичних услова који се за та мјеста траже.
(7) Кандидат је задовољио на интервјуу ако освоји више од 50% бодова.
(8) Након завршетка интервјуа и оцјењивања кандидата Комисија утврђује листу
успјешних кандидата.
(9) Након утврђивања ранг листе најуспјешнијих кандидата, а прије доношења
Одлуке о избору кандидата, Комисија извршава провјеру испуњавања услова
наведених у интерном конкурсу, у року од три дана од дана достављања
докумената.
(10) У случају да се у поступку провјере утврди да не испуњава услове наведене
у конкурсу за упражњено радно мјесто, кандидат се елиминише из даљег
одабира, а на његово мјесто долази сљедећи кандидат са ранг – листе.
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(11) Након утврђивања испуњености услова из конкурса, Комисија ће у року од
24 сата донијети Одлуку о избору кандидата.
(12) Пословник којим се регулише начин рада Комисије за провођење поступка
за пријем у радни однос у Јавној здравственој установи „Здравствени центар
Брчко“ Брчко дистрикт БиХ, начин процјене кандидата, оцјене критерија за
пријем у радни однос, као и друга питања у процедури пријема у радни однос
доноси директор Јавне здравствене установе „Здравствени центар Брчко“ Брчко
дистрикт БиХ.
Члан 18.
(1) О резултатима поступка спроведеног по интерном конкурсу, Комисија
писмено обавјештава сваког кандидата који је поднио пријаву на конкурс у року
од три дана од дана доношења Одлуке о избору кандидата.
(2) Резултати интервјуа објављују се на огласној плочи Здравственог центра
Брчко и званичној wеб страници www.jzubrcko.com
Члан 19.
1) Кандидат који није задовољан резултатима поступка може уложити жалбу
Управном одбору Здравственог центра Брчко, у року од 8 дана од дана
пријема писменог обавјештења од стране Комисије.
2) Управни одбор Здравственог центра Брчко дужан је у року од 8 дана
одлучити по жалби, и одлука Управног одбора је коначна.
3) Процедура избора по расписаном интерном конкурсу од његовог затварања
не може трајати дуже од 60 радних дана, у противном се интерни конкурс
поништава.
Члан 20.
Комисија ће у цјелости или дјеломично поништити интерни конкурс у
слиједећим случајевима:
a) ако нема пријављених кандидата;
b) ако нико од кандидата не испуњава услове прописане интерним
конкурсом;
c) уколико нико од интервјуисаних кандидата не добије минималан
број бодова утврђен Правилником ;
d) истека рока за избор кандидата,
е) ако Управни одбор наложи понављање интерног конкурса.
Члан 21.
(1)

(2)

Служба за људске ресурсе расписује јавни конкурс на захтјев Директора
Здравственог центра Брчко, уколико упражњено радно мјесто није могуће
попунити путем интерног конкурса.
Јавни конкурс из става (1) овог члана објављује се на два писма и три
језика на званичној wеб страници www.jzubrcko.com, огласној плочи и у
средствима јавног информисања.
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(3)

Текст јавног конкурса садржи:
a) Назив послодавца,
b) Назив радног мјеста,
c) Опис послова радног мјеста,
d) Број извршилаца,
e) Опште, минималне и посебне услове за заснивање радног односа,
f) Рок и мјесто подношења пријаве и
g) Посебне напомене које додатно објашњавају процедуру избора.
Члан 22.

За процедуру пријаве кандидата за пријем у радни однос по расписаном јавном
конкурсу у Здравственом центру Брчко, селекције, избор и утврђивања листе
најуспјешнијих кандидата, те права на жалбу, примјењују се чланови 14, 15, 16,
17,18, 19 и 20. овог Правилника.
Члан 23.
(1) Директор Здравственог центра, по сопственој иницијативи или на приједлог
руководиоца основне организационе јединице, може планирати пријем
приправника у Плану потреба за кадровима за стицање радног искуства у
струци и оспособљавање за рад на одређеном радном мјесту.
(2) У складу са Одлуком о реализацији плана запошљавања, Служба за људске
ресурсе расписује јавни конкурс на захтјев Директора Здравственог центра
Брчко за пријем приправника.
(3) Јавни конкурс за пријем приправника садржи:
a) Назив послодавца;
b) Стручна спрема,
c) Број извршилаца;
d) Одедбе о плати;
e) Рок и мјесто подношења пријаве;
f) Посебне напомене које додатно објашњавају процедуру избора.

(4) Процедуре пријема и избора приправника идентичне су процедури пријема и
избора запосленика.
(5) Приликом усменог интервјуа за пријем приправника, Комисија неће
користити критеријум «релеватно радно искуство» приликом оцјене
кандидата, а обавезно ће користити критериј «просјек оцјене током
школовања» на начин да се укупној оцјени која се добије на усменом
интервју дода просјек оцјене током школовања.
Члан 24.
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(1) Директор Здравственог центра, по сопственој иницијативи или на приједлог
руководиоца основне организационе јединице, може планирати пријем
волонтера у Плану потреба за кадровима.
(2) У складу са Одлуком о реализацији плана запошљавања, Служба за људске
ресурсе расписује јавни позив на захтјев Директора Здравственог центра
Брчко за пријем волонтера.
(3) Јавни позив за пријем волонтера садржи:
a) Назив послодавца;
b) Стручна спрема;
c) Број извршилаца;
d) Рок и мјесто подношења пријаве;
e) Посебне напомене које додатно објашњавају процедуру избора.
(4) Кандидати заинтересовани за пријем у својству волонтера подносе посебну
пријаву у предвиђеном року.
(5) Процедура избора волонтера идентична је процедури пријема приправника.
Члан 25
(1) У случају прекобројности, директор Здравственог центра подноси Управном
одбору Здравственог центра План за рјешавање прекобројности, у посебном
обрасцу.
(2) У случају престанка радног односа усљед прекобројности, разријешени
запосленик има право на отпремнину у складу са Правилником о платама,
накнадама плате и осталим материјалним правима запослених.

Члан 26
Саставни дио овог правилника чине обрасци:
a) Пријава на јавни конкурс за радно мјесто;
b) Пријава на јавни конкурс за пријем приправника;
c) Пријава на јавни позив за пријем волонтера;
d) Пријава на интерни конкурс за радно мјесто;
e) План потреба за кадровима;
f) Финансијске импликације;
g) Списак пријављених кандидата;
h) Извјештај о селекцији кандидата;
i) Записник о процјени кандидата;
j) Извод из записника о процјени кандидата;
k) План рјешавања прекобројности.
Члан 27
Овај Правилник ступа на снагу даном обављивања на Огласној плочи
Здравственог центра.

Број:05-УО- 05/14-4
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Брчко, 7.2.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈЗУ “Здравствени центар Брчко“ Брчко

дистрик БиХ
____________________________
Паво Јурковић, дипл.инг. с.р.

Потврђује се да је овај Правилник објављен на Огласној плочи Здравственог
центра, дана 10.2.2014.године.
ДИРЕКТОР
______________________________
Прим. др Нихад Шибоњић, спец.неуропсихијатар с.р.
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