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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ,
на 6. редовној сједници одржаној 22. фебруара 2017. 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“ бројеви 9/14, 37/15 и 48/16), у члану
2 тачка r) мијења се и гласи:

„r) 'слични послови' су послови за које су утврђени исти степен и врста стручне
спреме“.

Члан 2

У члану 9 ставу 4, ријечи: „мишљење даје Законодавна канцеларија Канцеларије
градоначелника“ замјењују се ријечима: „одлучује Апелациона комисија“.

Члан 3

У члану 24 став 4 мијења се и гласи:
„(4) Органи јавне управе могу утврдити радна мјеста која нису обухваћена категоријама
прописаним овим чланом.“

Иза става 4 додаје се нови став 5 који гласи:
„(5) На предлог руководиоца органа јавне управе, Влада одлуком утврђује радна мјеста из
става 4 овог члана.“

Досадашњи ставови 5 и 6 постају ставови 6 и 7.

Члан 4

Иза члана 39 додаје се нови члан 39а који гласи:

„Члан 39а



(Кандидати без радног искуства)

(1) Руководиоци органа јавне управе могу у организационом плану утврдити радно мјесто за
које се као посебан услов не захтијева потребно радно искуство.
(2) Став 1 овог члана односи се на радна мјеста највише до првог степена категорије државних
службеника извршилаца.
(3) Попуњавање радних мјеста из става 1 овог члана врши се путем јавног конкурса, по
процедури прописаној Правилником о запошљавању.
(4) Кандидати који немају радно искуство могу конкурисати и бити изабрани на радно мјесто
из става 1 овог члана.“

Члан 5
У члану 46 став 4 брише се.

Члан 6

Иза члана 46 додаје се нови члан 46а који гласи:

„Члан 46а
(Посебни послови)

(1) У органима јавне управе, уз сагласност Владе, могу се ангажовати лица ради обављања
посебних послова.
(2) Посебни послови из става 1 овог члана су послови који се обављају ради испуњавања
обавеза из надлежности органа јавне управе за које нису предвиђена радна мјеста.
(3) Ангажовање лица из става 1 овог члана траје док постоји потреба за обављањем тих
послова, али не дуже од једне године.
(4) Начин ангажовања лица из става 1 овог члана, накнада за обављање посебних послова, као
и форма и садржај уговора о обављању посебних послова прописују се Правилником о раду.“

Члан 7

У члану 47 у ставу 2, интерпункцијски знак тачка (.) брише се, а умјесто њега ставља се
интерпункцијски знак зарез (,) иза којег се додаје текст који гласи: „као и у случају када је
радно мјесто упражњено.“

Став 3 истог члана мијења се и гласи:
„(3) Изузетно од става 1 овог члана, службеник, односно намјештеник може се привремено
премјестити на друго радно мјесто у истом или другом органу јавне управе уколико испуњава
услове у погледу степена и врсте стручне спреме тог радног мјеста уз услов да дуже од пет
година ради у органима јавне управе.“

Иза става 3 додају се нови ставови 4 и 5 који гласе:

„(4) Службеник, односно намјештеник из става 3 овог члана може се привремено премјестити
на друго радно мјесто, највише до првог степена категорије државних службеника
извршилаца.



(5) Службеник из става 3 овог члана не може се привремено премјестити на друго радно
мјесто уколико за то радно мјесто не испуњава посебне услове који се односе на: стручни
испит, возачки испит за одређену категорију возила, физичку способност за обављање
послова, лиценце, курсеве, специјалистичке испите и друге услове када природа и услови
посла то захтијевају.“

У ставу 7 истог члана, интерпункцијски знак тачка (.) брише се, а умјесто њега ставља се
интерпункцијски знак зарез (,) иза којег се додаје текст: „односно до повратка одсутног
службеника, односно намјештеника или престанка повећаног обима посла.“

Досадашњи ставови 4, 5, 6, 7, 8 и 9 постају ставови 6, 7, 8, 9, 10 и 11.

Члан 8
Члан 56 мијења се и гласи:

„Члан 56
(Приправници)

(1) Запошљавање приправника у органе јавне управе врши се путем јавног конкурса, по
процедури прописаној Правилником о запошљавању.
(2) Број приправника који се могу запослити у органима јавне управе утврђује се планом
запошљавања приправника, који доноси Влада, на предлог Одјељења за стручне и
административне послове у складу сa одобреним средствима у буџету за ту календарску
годину.“

Члан 9

Члан 57 мијења се и гласи:
„Члан 57

(Закључивање уговора)

(1) Са изабраним приправницима градоначелник закључује уговор о обављању
приправничког стажа, у року од осам (8) дана од пријема коначне одлуке о избору кандидата.
(2) Уговор се закључује на одређено вријеме и траје до окончања приправничког стажа.
(3) Садржај уговора о обављању приправничког стажа утврђује се Правилником о раду.“

Члан 10

У члану 58 иза става 2 додају се нови ставови 3 и 4 који гласе:

„(3) Програм оспособљавања приправника утврђује руководилац органа јавне управе у којем
се приправник оспособљава за самосталан рад.
(4) Приправник се може ради оспособљавања упутити и на рад у различите организационе
јединице у истом или другом органу јавне управе.“



Члан 11
Члан 60 мијења се и гласи:

„Члан 60
(Плата приправника)

(1) За вријеме трајања приправничког стажа приправник има право на плату.
(2) Плата из става 1 овог члана утврђује се за:

а) приправника са средњом стручном спремом, у износу од 80% од платног разреда
IV1;

b) приправника с вишом стручном спремом, у износу од 80% од платног разреда VI1;
c) приправника с високом стручном спремом, у износу од 80% од платног разреда

VII1.“

Члан 12

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

Број: 01-02-77/17
Брчко, 22. фебруара 2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Есед Кадрић


