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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – пречишћени
текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко
дистрикта Босне и Херцеговине, на 70. редовној сједници одржаној 25. јула 2012.
године, усваја

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВЛАДИ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И

ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1

У Закону о Влади Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник
Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 19/07, 36/07, 38/07, 2/08, 17/08, 23/08 и 14/10) иза
члана 15 додају се нови чланови 15а и 15b који гласе:

„Члан 15а
(Секретаријат Владе)

(1) За вршење стручних и других послова за потребе Владе формира се
Секретаријат Владе.

(2) Надлежност и организација Секретаријата Владе уређују се овим законом,
Пословником о раду Владе и организационим планом.

(3) Секретаријат Владе учествује у обављању послова који се односе на:
припрему сједница Владе, израду плана рада Владе и извјештаја о раду
Владе, надзор над примјеном Пословника о раду Владе, контролу израде
аката Владе, као и других послова који се односе на стратешко планирање и
координацију политика Владе.

(4) Послови Секретаријата који се односе на стратешко планирање, израду
планских аката Владе и координацију политика Владе врше се уз координацију
главног координатора Владе.

(5) Влада има секретара који руководи Секретаријатом Владе.

„Члан 15b
(Кабинет градоначелника)

(1) Градоначелник, с циљем извршавања послова из своје надлежности,
организује Кабинет у који се именују чланови Кабинета на период трајања
његовог мандата.

(2) Не рачунајући савјетнике, градоначелник може имати највише до пет чланова
Кабинета.“
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Члан 2

У члану 27 ставу 6 умјесто тачке ставља се зарез и додају ријечи:
„с тим што се права и обавезе повезани с мандатом не прекидају до избора нове
Владе“.

Члан 3
(Континуитет права проистеклих из мандата)

Иза члана 27 додаје се нови члан 27а који гласи:

„27а
(Континуитет права проистеклих из мандата)

У случају престанка мандата члана Владе, због оставке или разрјешења
градоначелника прије истека његовог мандата, сматра се да члан Владе, који буде
поновно изабран на ту функцију у преосталом дијелу мандата новоизабраног
градоначелника, има права која произлазе из мандата који је започео прије оставке
или разрјешења градоначелника, као да је мандат трајао без прекида.“

Члан 4
Члан 28 мијења се и гласи:

„Члан 28
(Разрјешење због сукоба интереса)

(1) Градоначелник и чланови Владе не могу преузети дужност и не могу вршити
своју функцију уколико је утврђен сукоб интереса прописан Статутом или
законом.

(2) Градоначелнику престаје мандат даном достављања одлуке о утврђеном
сукобу интереса Скупштини Брчко дистрикта БиХ.

(3) Члановима Владе престаје мандат даном достављања одлуке о утврђеном
сукобу интереса градоначелнику.“

Члан 5
Члан 29 мијења се и гласи:

„Члан 29
(Престанак мандата у случају потврђивања оптужнице)

(1) Градоначелник или чланови Владе не могу преузети дужност и не могу вршити
своју функцију у случају потврђивања оптужнице због кривичног дјела за које је
законом прописана казна затвора од најмање шест мјесеци или у случају да им у току
истраге буде изречена мјера забране због које не могу обављати дужност.
(2) Скупштина је дужна да утврди престанак мандата градоначелника у року од
седам дана од дана сазнања за потврђену оптужницу из става 1 овог члана
(3) Градоначелник је дужан да утврди престанак мандата члана Владе у року од три
дана од дана сазнања за потврђену оптужницу из става 1 овог члана.“
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Члан 6
Иза члана 29 додаје се нови члан 29а који гласи:

„Члан 29а
(Престанак мандата у случају смрти, дуготрајне болести и губитка пословне

способности)

(1) У случају смрти или дуготрајне болести због које не могу обављати дужност
дуже од шест мјесеци градоначелнику или члановима Владе престаје мандат.

(2) У случају губитка пословне способности утврђене одлуком суда
градоначелнику или члановима Владе престаје мандат.“

Члан 7
Иза члана 35 додају се нови чланови 35а и 35b који гласе:

„Члан 35а
(Права чланова Владе по престанку мандата)

(1) По престанку мандата или подношењу оставке прије истека мандата,
чланови Владе који су прије актуелног именовања на ту функцију имали статус
државних и јавних службеника, односно намјештеника у органу управе Дистрикта,
имају право да се врате на претходно радно мјесто, уколико је то мјесто упражњено.

(2) У случају да то радно мјесто није упражњено, чланови Владе из става 1
овог члана имају право да се распореде на друго упражњено радно мјесто, у истом
или другом органу јавне управе, за које је потребна иста стручна спрема и иста или
слична струка као и за оно на које су претходно били распоређени.

(3) Право из ставова 1 и 2 овог члана остварује се на основу писменог захтјева
који се подноси градоначелнику у року од петнаест (15) дана од дана:

а) истека мандата;
b) престанка обављања дужности члана Владе из члана 26 става 4 овог

закона;
c) ступања на снагу поднесене оставке.
(4) По истеку рока из става 3 овог члана, право из ставова 1 и 2 овог члана

престаје.
(5) Градоначелник је дужан, у року од петнаест (15) дана од дана пријема

захтјева, да донесе рјешење о распоређивању на радно мјесто.
(6) Право на повратак на претходно радно мјесто немају чланови Владе у

случају из чланова 28, 29 и 31 овог закона.
(7) Изузетно од става 6 овог члана, члан Владе који поднесе оставку у случају

потврђивања оптужнице, а који буде ослобођен оптужбе, након правоснажности
рјешења о обустављању кривичног поступка због повлачења оптужнице, односно
након правоснажности пресуде којом се оптужени ослобађа од оптужбе, има право:
а) да се врати на претходно или друго радно мјесто под условима предвиђеним овим
чланом;
b) да му буду исплаћене накнаде плата које би му биле исплаћене за вријеме
трајања преосталог мандата;
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c) на прелазну новчану накнаду уколико не оствари право предвиђено тачком а)
овог става.
(8) Чланови Владе који остваре право из ставова 1 и 2 овог члана немају право на

прелазну новчану накнаду из члана 35 овог закона.

„Члан 35b
(Примјена члана 35а)

(1) Одредбе члана 35а овог закона примијениће се и на чланове Владе и
савјетнике градоначелника којима траје мандат у моменту ступања на снагу
овог закона.

(2) На чланове Владе који су били именовани на функцију члана Владе у мандату
који је претходио актуелном мандату примијениће се члан 35а под условом да
тај претходни мандат није трајао дуже од годину дана.

(3) Лице које је било члан Владе прије ступања на снагу овог закона, а против кога
је у току мандата покренута истрага због које је том лицу онемогућено да се на
њега примијене ставови 1 и 2 члана 35а, има право да се врати на претходно
радно мјесто уколико се након правоснажности рјешења о обустављању
кривичног поступка против њега повуче оптужница, односно уколико се након
правоснажности пресуде оптужени ослободи од оптужбе.“

Члан 8

Члан 37а брише се.

Члан 9
(Ступање на снагу)

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Брчко дистрикта БиХ.

Број: 01-02-594/12
Брчко, 25. јула 2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Есад Атић


