
 

 

 

 

 

 

 

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

Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 35. редовној сједници 

одржаној 30. октобра 2018. 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, 48/16 и 9/17), у члану 2 врше се 

сљедеће измјене: 

 

Тачке е) и n) мијењају се и гласе: 

„е) „Руководећи државни службеник, односно руководећи јавни службеник“ је лице посебног 

руководећег нивоа у органу јавне управе, које руководи организационом јединицом и које је 

одговорно за рад државних, односно јавних службеника и намјештеника. 
 

  n) „Радна мјеста везана за мандат градоначелника“ су радна мјеста која су везана за мандат 

градоначелника, а која се попуњавају путем јавног конкурса у складу са овим законом.“ 

 

Иза тачке n) додају се нове тачке о) и p) које гласе: 

  „о) „Мандатна радна мјеста руководећих државних службеника“ су радна мјеста посебног 

руководећег нивоа која се попуњавају путем јавног конкурса на мандатни период у складу са 

овим или посебним законом. 

    p) „Радна мјеста чланова Одбора за запошљавање“ су радна мјеста која се попуњавају путем 

јавног конкурса на мандатни период, у складу са овим законом, на којима именована лица 

имају статус државног службеника.“ 

 

У досадашњој тачки о) која постаје тачка  r) текст: „који имају положен правосудни испит“ мијења 

се и гласи: „дипломираних правника“. 

 

Досадашње тачке о), p), r) и s) постају тачке r), s), t) и u). 

 

                

Члан 2 

У члану 3 у ставу 2 ријечи: „као и лица запослена у Кабинету градоначелника“, замјењују се 

ријечима: „као и лица запослена на радним мјестима везаним за мандат градоначелника и сталне 

чланове Одбора за запошљавање.“ 

 

Иза става 2 овог члана додају се нови ставови 3, 4 и 5 који гласе: 

„(3) Одредбе овог закона које се односе на радно-правни статус, стручно усавршавање, 

оцјењивање, права, дужности и одговорности и заштиту на раду, као и друга питања од значаја за 

остваривање права и обавеза по основу рада, аналогно се примјењују и на службенике и 

намјештенике запослене у Стручној служби Скупштине Брчко дистрикта БиХ. 

  (4) Поступак запошљавања и именовања лица на радна мјеста у Стручној служби Скупштине 

Брчко дистрикта БиХ спроводи посебна комисија, по процедури прописаној актом који доноси 

предсједник Скупштине Брчко дистрикта БиХ. 

  (5) Акте за спровођење који се односе на примјену овог закона у смислу става 3 овог члана, за 

службенике и намјештенике Стручне службе Скупштине, доноси предсједник Скупштине.“ 

BOSNA I HERCEGOVINA 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ 

SKUPŠTINA 

BRČKO DISTRIKTA BiH  

СКУПШТИНА 

БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
 

Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516          Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. и факс: 049/215-516
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Члан 3 

У члану 6 ставу 1 тачка i) мијења се и гласи: 

„i) отпремнину у случају прекобројности и приликом пензионисања“. 

 

Члан 4 

Члан 8 мијења се и гласи: 

„Члан 8 

    (Руковођење) 

 

(1) Руководећи нивои у органу јавне управе су: 

a) високи ниво руковођења – руководиоци органа јавне управе; 

b)   средњи ниво руковођења – руководећи државни службеник, односно руководећи 

јавни службеник; 

                  c)   оперативни ниво руковођења – шефови нижих унутрашњих организационих 

јединица (одсјек, служба и јединица). 

 

(2)  Руководилац органа јавне управе руководи радом свих службеника и намјештеника 

запослених у органу јавне управе и за свој рад одговара градоначелнику. 

  

(3) Средњи ниво руковођења одговоран је руководиоцу органа јавне управе, а оперативни ниво 

руковођења одговоран је средњем нивоу руковођења и руководиоцу органа јавне управе.“ 

 

 

Члан 5 

У члану 17, ријечи: „руководећи државни службеник“ замјењују се ријечима: „руководећи 

државни службеник, односно руководећи јавни службеник“. 

 

Члан 6 

У члану 23 у ставу 4, ријечи: „Посебни услови за радна мјеста“, замјењују се ријечима: 

„Квалификације за радно мјесто“. 

 

Став 5 овог члана мијења се и гласи: 

„(5) Организационим планом органа јавне управе утврђују се радна мјеста везана за мандат 

градоначелника, мандатна радна мјеста руководећих државних службеника и радна мјеста чланова 

Одбора за запошљавање, која се попуњавају јавним конкурсом у складу с Правилником о 

запошљавању.“ 

 

Члан 7 

Члан 24 мијења се и гласи: 

„Члан 24 

(Радна мјеста у органима јавне управе) 
 

 

(1) Радна мјеста у органима јавне управе дијеле се на: 

a) радна мјеста везана за мандат градоначелника;  

b) мандатна радна мјеста руководећих државних службеника; 

c) радна мјеста чланова Одбора за запошљавање; 

d) руководећа радна мјеста;  

e) посебна радна мјеста;  

f) службеничка радна мјеста;  

g) намјештеничка радна мјеста. 
 

(2)  Радна мјеста везана за мандат градоначелника, мандатна радна мјеста руководећих државних 

службеника, руководећа радна мјеста државних и јавних службеника, радна мјеста чланова 

Одбора за запошљавање и посебна радна мјеста не разврставају се, а службеничка и 

намјештеничка радна мјеста разврставају се у категорије. 
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(3) Радна мјеста везана за мандат градоначелника су секретар Владе, шеф Кабинета 

градоначелника, секретар Кабинета градоначелника, портпарол Владе и возач градоначелника. 
 

(4) Мандатна радна мјеста руководећих државних службеника су координатор у Канцеларији 

координатора Брчко дистрикта БиХ при Савјету министара Босне и Херцеговине, директор 

Дирекције за финансије, директор Пореске управе и директор Трезора. 
 

(5) Радна мјеста чланова Одбора за запошљавање су мјеста сталних чланова Одбора за 

запошљавање. 
 

(6) Руководећа радна мјеста су радна мјеста руководећих државних службеника                                    

(директор Канцеларије за управљање јавном имовином, шеф Стручне службе Скупштине, шеф 

Инспектората, замјеник шефа Стручне службе Скупштине, шеф пододјељења, помоћник шефа 

Полиције, директор Педагошке институције, шеф сектора, шеф Канцеларије и главни инспектор – 

помоћник шефа Инспектората) и радна мјеста руководећих јавних службеника (шеф 

пододјељења). 
 

(7) Посебна радна мјеста су радна мјеста државних службеника с посебним овлашћењима и 

високим степеном одговорности у одлучивању, као што су: управни инспектор, предсједник 

Апелационе комисије и члан Апелационе комисије. 
 

(8) Службеничка радна мјеста су радна мјеста државних службеника и радна мјеста јавних 

службеника. 
 

(9) Радна мјеста државних службеника разврставају се у сљедеће категорије: 
 

a) шеф ниже унутрашње организационе јединице, као што је: шеф одсјека, шеф службе, 

предсједник Вијећа за излагање података о некретнинама и утврђивање права на земљишту, 

предсједник Комисије за комасацију; 

b) инспектор, помоћник координатора у Канцеларији координатора Брчко дистрикта БиХ при 

Савјету министара БиХ; 

c) стручни савјетник; 

d) виши стручни сарадник; 

e) стручни сарадник;  

f) стручни референт. 
 

 

(10) Радна мјеста јавних службеника разврставају се у сљедеће категорије: 

a) јавни службеник I категорије; 

b) јавни службеник II категорије; 

c) јавни службеник III категорије; 

d) јавни службеник IV категорије; 

e) јавни службеник V категорије; 

f) јавни службеник VI категорије; 

g) јавни службеник VII категорије. 
 

(11) Намјештеничка радна мјеста су радна мјеста намјештеника која су разврстана у сљедеће 

категорије: 

a) намјештеник I категорије; 

b) намјештеник II категорије; 

c) намјештеник III категорије. 
 

(12) Категорије службеничких и намјештеничких радних мјеста могу обухватати један степен или 

више степени. 
 

(13) Службеничка и намјештеничка радна мјеста разврставају се у одређене категорије и степене 

по сљедећим критеријумима: 

a) врста посла; 

b) степен сложености послова; 

c) одговорност радног мјеста;  

d) самосталност у раду;  



 4 

e) компетенције потребне за дато радно мјесто;  

f) квалификације за радно мјесто.  
 

(14) Одлуку о разврставању радних мјеста и критеријумима за опис послова радних мјеста 

државних службеника и намјештеника у органима јавне управе и компетенција потребних за дато 

радно мјесто и Одлуку о разврставању радних мјеста и критеријумима за опис послова радних 

мјеста јавних службеника у органима јавне управе и компетенција потребних за дато радно мјесто, 

у складу са одредбама овог члана доноси Влада на предлог Одјељења за стручне и 

административне послове. 
 

(15) Одлуку о разврставању радних мјеста и критеријумима за опис послова радних мјеста јавних 

службеника у Одјељењу за образовање и компетенцијама потребним за дато радно мјесто доноси 

Влада на предлог Одјељења за образовање.“ 

 

 

Члан 8 

У члану 28 у тачки b), ријечи: „и поништењу“ бришу се. 

Иза тачке d) брише се интерпункцијски знак тачка: „(.)“, додаје интерпункцијски знак тачка са 

зарезом: „(;)“ и нова тачка е) која гласи: 

„е) доношење одлуке о избору кандидата.“ 

 

Члан 9 

У члану 31 ставу 2, тачка b) мијења се и гласи: 

„b) два члана која предлаже надлежни руководилац органа јавне управе од којих је један 

руководећи државни службеник, односно руководећи јавни службеник из тог органа јавне 

управе.“ 

 

Члан 10 

У члану 40 став 1 мијења се и гласи: 

„(1) Посебна комисија, именована одлуком градоначелника, након расписивања јавног конкурса, у 

складу с Правилником о запошљавању врши избор кандидата који се бирају на радна мјеста везана 

за мандат градоначелника.“ 

 

Члан 11 

Члан 42 мијења се и гласи: 

„Члан 42 

(Обавјештавање и провјера кандидата) 

 

(1) Одбор за запошљавање дужан је да изабраног кандидата обавијести о избору први наредни 

радни дан након спроведеног избора кандидата, телефоном, мејлом, путем интернет-странице 

Владе или путем огласне табле.  

 

(2) Изабрани кандидат дужан је у року од пет радних дана, од дана обавјештења о избору, да 

достави доказе којим се потврђује испуњавање општих услова и квалификација за радно мјесто. 

 

(3) На основу достављене документације, у року од три радна дана од дана достављања 

документације, Одбор за запошљавање провјерава испуњавање општих услова и потребне 

квалификације за радно мјесто, као и податке на основу којих је вршено бодовање.  

 

(4) У случају да се у поступку провјере из става 3 овог члана утврди да докази не одговарају 

подацима у поднесеној пријави, кандидат се брише с ранг-листе и спроводи се процедура за 

сљедећег кандидата с ранг-листе у складу с чланом 41 ставом 4 овог закона и ставовима 1, 2 и 3 

овог члана. 

 

(5) Одбор за запошљавање дужан је, најкасније у року од 24 сата након обављене провјере 

кандидата, да донесе одлуку о избору кандидата. 
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(6) О резултатима избора кандидата, Одбор за запошљавање дужан је да обавијести кандидате, 

путем интернет-странице Владе, у року од пет дана од дана доношења одлуке о избору. 

 

(7) Обавјештење о резултатима избора кандидата истиче се петнаест (15) дана на интернет-

страници Владе. 

 

(8) Након истека рока из става 7 овог члана, сматра се да су сви кандидати обавијештени о 

резултатима поступка избора кандидата. 

 

(9) Кандидат који није задовољан резултатима поступка може изјавити жалбу Апелационој 

комисији у року од осам дана, рачунајући од првог наредног дана од истека објаве на интернет-

страници Владе. 

 

(10) Апелациона комисија дужна је у року од петнаест (15) дана да одлучи по жалби. 

 

(11) Одлука Апелационе комисије је коначна. 

 

(12) У случају одустајања изабраног кандидата, Комисија за запошљавање поступа у складу са 

ставом 4 овог члана или поништава јавни конкурс, односно интерни оглас у случају да нема 

другог кандидата који испуњава  тражене услове.  

 

(13) Поступак избора кандидата, од затварања јавног конкурса, односно интерног огласа, до 

доношења одлуке о избору, не може трајати дуже од деведесет (90) радних дана, не рачунајући 

вријеме трајања жалбеног поступка. 

 

(14) Процедурална питања, начин оцјењивања кандидата, рад комисије за запошљавање и друга 

административно-техничка питања утврђују се Правилником о запошљавању.“   

 

Члан 12 

У члану 43 став 2 мијења се и гласи: 

„(2) У складу са одлуком из става 1 овог члана, Одјељење за стручне и административне послове 

дужно је да објави одлуку о поништењу интерног огласа, односно јавног конкурса.“ 

 

Члан 13 

У члану 45 став 2 мијења се и гласи: 

„(2) У случају да градоначелник у року из става 1 овог члана не донесе рјешење о заснивању 

радног односа, одлука о избору кандидата постаје обавезујућа и замјењује рјешење о заснивању 

радног односа.“ 

 

Став 3 истог члана брише се. 

                                                                       

Члан 14 

У члану 67 ставови 8, 9 и 10 мијењају се и гласе: 

 

„(8) У органу јавне управе или институцији може се организовати приправност као посебан облик 

рада. 

  (9) Приправност из става 8 овог члана представља посебан облик рада гдје службеник, односно 

намјештеник није присутан на мјесту рада, али је дужан да буде доступан ради извршења послова 

и радних задатака. 

  (10) Одлуку о увођењу приправности као посебног облика организовања рада у органу јавне 

управе или институцији из става 8 овог члана доноси градоначелник на предлог надлежног 

руководиоца органа јавне управе, односно институције.“ 

 

Иза става 10 додаје се нови став 11 који гласи: 
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„(11) Одлуком из става 10 овог члана прописује се начин одређивања и утврђивања приправности, 

распоред приправности, начин позивања службеника, односно намјештеника ради извршења 

послова и радних задатака, начин обавјештавања органа јавне управе и институција и службеника, 

односно намјештеника о приправности и друга питања у вези са овим посебним обликом рада.“ 

 

 

Члан 15 

У члану 69  став 4 брише се.                                                       

 

Члан 16 

У члану 80 у ставу 3, ријечи: „мандатну позицију, која је везана за мандат градоначелника“, 

замјењују се ријечима: „радно мјесто везано за мандат градоначелника“ и у ставу 6, ријечи: 

„мандатној позицији везаној за мандат градоначелника“ замјењују се ријечима: „радном мјесту 

везаном за мандат градоначелника“. 

 

У истом члану, у ставовима 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 10, ријечи: „руководећи службеник“ замјењују се 

ријечима: „руководећи државни службеник, односно руководећи јавни службеник“. 

 

Члан 17 

У члану 86 иза става 4 додаје се нови став 5 који гласи: 

 

„(5) Изузетно од става 2 овог члана, накнада за рад дисциплинског тужиоца и замјеника 

дисциплинског тужиоца утврђује се у износу од 20% (двадесет посто) од просјечне бруто плате 

запослених у органима јавне управе, а накнада за рад Дисциплинске комисије утврђује се у износу 

од 15% (петнаест посто) од просјечне бруто плате запослених у органима јавне управе. '' 

 

Досадашњи ставови 5 и 6 постају ставови 6 и 7. 

 

Члан 18 

У  члану 92 став 6 мијења се и гласи: 

 

„(6) Дисциплинског тужиоца и његовог замјеника именује градоначелник из реда дипломираних 

правника запослених у јавној управи Дистрикта.“ 

    

Члан 19 

У члану 97 у ставу 3, ријечи: „тачкама а) и b)“ бришу се. 

 

Члан 20 

У члану 113 став 1 мијења се и гласи: 

 

„(1) Прекобројност настаје као посљедица укидања појединих органа јавне управе, односно 

организационих јединица у саставу органа јавне управе или радних мјеста ради смањеног обима 

послова као и у другим случајевима прописаним овим или посебним законом који утичу на 

промјену радно-правног статуса службеника, односно намјештеника.“ 

 

Члан 21 

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

дистрикта БиХ.          

 

Број: 01-02-464/18         ПРЕДСЈЕДНИК 

Брчко, 30. октобра 2018. године                                         СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

Есед Кадрић 

 
 


