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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени гласник Брчко 

дистрикта БиХ“ број 2/10) и члана 64 Пословника о раду Скупштине Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст 

(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 54/18), Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 47. редовној 

сједници одржаној 24. априла 2019. године, доноси 

 

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ОБАВЕЗА ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ, ИНСТИТУЦИЈА, ЈАВНИХ 

ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВА И ФОНДОВА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ У ПОГЛЕДУ УСКЛАЂИВАЊА 

ПРОПИСА 

 

Члан 1 

 Задужује се Влада Брчко дистрикта БиХ да усвоји методологију израде систематизације радних мјеста у 

органима јавне управе, која ће обухватити дефинисање свих процеса у одјељењима кроз утврђивање мапе 

процеса, процјену ризика, утврђивање радних мјеста по процесима те аналитичку процјену радних мјеста са 

аспекта овлашћења, одговорности, сложености послова, услова рада као и разврставање истих у платне разреде 

и подразреде из Закона о платама и накнадама у органима јавне управе и институцијама Брчко дистрикта БиХ. 

 

Члан 2 

Задужују се Полиција Брчко дистрикта БиХ, правосуђе Брчко дистрикта БиХ, те Стручна служба 

Скупштине Брчко дистрикта БиХ да донесу методологију којом ће се извршити аналитичка процјена радних 

мјеста и разврставање истих у платне разреде и подразреде из закона о платама, свако из своје надлежности.  

 

Члан 3 

Након извршене аналитичке процјене из чланова 1 и 2 ове одлуке, те разврставања радних мјеста у 

платне разреде и подразреде, Влада и институције из члана 2 ове одлуке, предложиће измјене и допуне Закона о 

платама, свако из своје надлежности.  

Члан 4 

(1)  Задужују се управни одбори и менаџменти јавних предузећа, установа, фондова да у року од шездесет (60) дана 

изврше усклађивање својих аката у дијелу који се односи на минули рад, тако да износ минулог рада износи 

0,30%. 

(2)  Задужују се правосуђе Брчко дистрикта БиХ и Правобранилаштво Брчко дистрикта БиХ да изврше усклађивање 

аката који се односе на минули рад, а све ради уједначавања с прописима који регулишу износ минулог рада у 

осталим институцијама. 

Члан 5 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику Брчко дистрикта 

БиХ. 

 

Број: 01-02-604/19                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Брчко, 24. априла 2019. године                                                 СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

                                                                                                                       Есед Кадрић 
Достављено: 

1) Предсједнику; 
2) Потпредсједнику; 
3) Градоначелнику; 
4) Полицији Брчко дистрикта БиХ; 
5) Правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ; 
6) Правобранилаштву Брчко дистрикта БиХ; 
7) ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“; 
8) Фонду здравственог осигурања Брчко дистрикта БиХ; 
9) ЈП „Путеви Брчко“; 
10) ЈП „Комунално Брчко“; 
11) ЈП „Радио Брчко“; 
12) ЈП „Лука Брчко“; 
13) Развојно-гарантном фонду Брчко дистрикта БиХ; 
14) Заводу за запошљавање Брчко дистрикта БиХ; 
15) Сектору за опште послове и стратешко планирање; 
16) Архиви. 

 


