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

дистрикта БиХ“ број 17/08) и члана 64 Пословника о раду Скупштине Брчко дистрикта 
БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 17/08), Скупштина Брчко 
дистрикта БиХ, на 68. сједници одржаној 28 . маја 2008. године, доноси 

 
З  А  К  О  Н  

О ДОПУНИ 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 и 2/08) иза члана 37 додаје се нови 
члан 37а који гласи:  

«Члан 37а 
(Право на именовање по престанку мандата)  

 
(1) По престанку мандата или подношењу оставке прије истека мандата чланови 

Владе који ту функцију обављају у моменту ступања на снагу основног закона и који су 
прије именовања на ту функцију били запослени у органу управе Дистрикта, имају 
право да буду именовани 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 имаће право да буду именовани у органу јавне управе на радно мјесто које је исте 
стручне спреме и истог или сличног описа посла као и оно на које су били претходно 
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) ступања на снагу поднесене оставке; 

c) ступања на снагу овог закона у случају раније поднесене оставке. 

 

(4) По истеку рока из става 3 овог члана право на именовање из ставова 1 и 2 
овог члана престаје.  

 

(5) Градоначелник ће у року од петнаест (15) дана од пријема захтјева донијети 
рјешење о именовању. 

 

(6) Право на повратак на претходно радно мјесто немају чланови Владе у 
случају из чланова 28, 29 и 31 овог закона.» 

 
 



Члан 2 
 

Овај закон ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у «Службеном гласнику 
Брчко дистрикта БиХ». 

 
Број: 0-02-022-89/08 
Брчко, 28. маја 2008. године                                                    ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                  СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
                                                                                    Проф. др Милан Томић, с.р. 

 
 


