
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени гласник
Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 59. редовној сједници
одржаној 23. септембра 2015. године, усваја

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРЖАВНОЈ СЛУЖБИ У ОРГАНИМА ЈАВНЕ

УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1

У Закону о државној служби у органима јавне управе Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 9/14), иза члана 15 додаје се
нови члан 15а који гласи:

„Члан 15а
(Послови који се могу обављати ван радног времена)

(1) Изузетно од члана 15 овог закона, матичар може ван радног времена обављати послове
закључења брака.

(2) За обављање послова из става 1 овог члана матичар има право на накнаду чији износ
утврђује градоначелник одлуком.“

Члан 2

У члану 18 ставу 1, члану 20 ставу 1, члановима 21, 22, 27, члану 67 ставу 9 и члану 123а
брише се ријеч: „државни“ у одговарајућим падежима.

Члан 3

У члану 35 у ставу 2 испред ријечи: „интерни оглас“ додају се ријечи: „Јавни конкурс и“, а
став 3 брише се.
Досадашњи став 4 постаје став 3.

Члан 4
У члану 47 у ставу 3 и у ставу 4 умјесто тачке ставља се зарез и додаје текст: „осим услова
радног искуства“.

Члан 5
Члан 86 мијења се и гласи:

„Члан 86
(Накнада за рад у комисијама)

(1) За учешће у раду комисије у току радног времена, чланови комисије немају право
на новчану накнаду.

(2) Право на накнаду за учешће у раду комисије, уз сагласност Владе, по одређеним
критеријумима имају чланови комисија које раде ван радног времена и то само
уколико се њихов рад не може организовати у току радног времена.
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(3) Сагласност за остваривање права на накнаду из става 2 овог члана даје Влада
руководећи се сљедећим критеријумима:
a) да су у Одлуци о именовању комисије јасно утврђени циљеви које иста треба да

оствари;
b) степен стручне спреме члана комисије;
c) стручне квалификације потребне у раду комисије;
d) радно искуство релевантно за рад комисије;
e) вријеме проведено у раду комисије ван радног времена.

(4) Дисциплински тужилац и замјеник дисциплинског тужиоца имају правно на
накнаду за учешће у раду комисије, без прибављања сагласности Владе, уколико се
њихов рад одвија ван радног времена.

(5) Накнада из става 2 овог члана може се утврдити као право на слободне дане
сразмјерно времену проведеном у раду комисије увећаном за 25% или мјесечна
накнада у максималном износу 10% од просјечне бруто плате запослених у
органима јавне управе Дистрикта.

(6) Ближе одредбе о поступку остваривања права на накнаду за учешће у раду
комисија ван радног времена и висини накнаде утврђује Влада правилником.“

Члан 6
У члану 141 додаје се нови став 7 и гласи:
„(7) Накнада из члана 15а овог закона исплаћује се од 1. априла 2014. године.“

Иза члана 141 додаје се нови члан 141а који гласи:

„Члан 141а
(Додатне прелазне одредбе)

(1) Службеници, односно намјештеници који након усвајања новог организационог
плана, усклађеног са Одлуком о категоризацији радних мјеста у органима јавне
управе Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број
10/15), не буду испуњавали услове радног мјеста у погледу квалификације за радно
мјесто, имају право да и даље обављају послове тог радног мјеста уз обавезу
стицања одговарајуће квалификације потребне за то радно мјесто, у периоду не
дужем од три године од дана ступања на снагу овог закона.

(2) Службенику, односно намјештенику који не стекне потребну квалификацију у року
из става 1 овог члана престаје радни однос.

(3) Одредбе става 1 не односе се на службенике, односно намјештенике који најкасније
у периоду од пет година од дана ступања на снагу овог закона стичу услове за
престанак радног односа.“

Члан 7
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко
дистрикта БиХ.
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