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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 64. редовној сједници одржаној 17. јуна 2020. године, усваја 
 
 
 

ЗАКОН  
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈАМА БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ 

И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 
 

Члан 1 
 

У Закону о инспекцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник 
Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 24/08, 25/08, 20/13, 16/18 и 08/19) члан 14 мијења се и 
гласи: 

 
"Члан 14 

(Шеф Инспектората) 
(1) Радом Инспектората руководи шеф Инспектората. 
(2) Шефа Инспектората именује градоначелник на основу јавног конкурса, у 

складу са Законом о државној служби у органима јавне управе Брчко дистрикта 
БиХ. 

(3) Шеф Инспектората именује се на мандат од четири године и исто лице може 
бити поново именовано за шефа Инспектората, али не више од два мандата 
узастопно.  

(4) Послове шефа Инспектората може да обавља лице које има високу школску 
спрему прописану као услов за обављање инспекцијских послова, положен 
испит за рад у органима управе и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

(5) Градоначелник ће процедуру именовања шефа Инспектората иницирати 
најкасније шест мјесеци прије истека мандата шефа Инспектората.  

(6) Поступак именовања шефа Инспектората мора бити завршен најкасније два 
мјесеца прије истека мандата шефа Инспектората.  

(7) Радно мјесто шефа Инспектората је мандатно радно мјесто руководећег 
државног службеника." 

 
 

Члан 2 
 

Иза члана 114 додаје се члан 114а који гласи: 
 

„Члан 114а  
(Прелазне одредбе о именовању шефа Инспектората)  



 

 

(1) Градоначелник ће покренути процедуру именовања шефа Инспектората у року 
од тридесет (30) дана од дана ступања на снагу овог закона.  

(2) Лице, које је у моменту ступања на снагу овог закона запослено на радном 
мјесту шефа Инспектората, наставиће да обавља послове тог радног мјеста, 
као руководећи државни службеник, до завршетка поступка избора шефа 
Инспектората у складу с чланом 14 овог закона. 

(3) Лице из става 2 овог члана може се пријавити на јавни конкурс за избор шефа 
Инспектората.  

(4) На питања радноправног статуса лица из става 2 овог члана, уколико не буде 
именовано на позицију шефа Инспектората у складу с чланом 14 овог закона, 
примјењују се одредбе о прекобројности прописане Законом о државној 
служби у органима јавне управе Брчко дистрикта БиХ." 

 
Члан 3 

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