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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 2. редовној сједници одржаној 14. децембра 2016. године, усваја

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И

ОБРАЗОВАЊУ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1
У Закону о предшколском васпитању и образовању у Брчко дистрикту Босне и

Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 13/07, 19/07, 39/08 и
21/10), у члану 27а, интерпункцијски знак тачка (.) брише се, умјесто њега се ставља
интерпункцијски знак зарез (,) и текст „осим у изузетним случајевима, прописаним
овим законом“.

Члан 3
Иза члана 33а додају се нови чланови 33b, 33c, 33d и 33е, како слиједи:

„Члан 33b
Изузетно од члана 33а, на радно мјесто васпитача, стручног сарадника и

кувара може се ангажовати лице, закључивањем уговора о обављању привремених и
повремених послова.

„Члан  33c
(1) Ангажовање лица по основу уговора о обављању привремених и

повремених послова врши се на основу сагласности Владе Брчко дистрикта БиХ, у
случају:

a) замјене одсутног васпитача, стручног сарадника и кувара;
b) недостатка, односно упражњених позиција васпитача, стручног сарадника

и   кувара.
(2) Ангажовање лица по основу уговора о обављању привремених и
повремених послова може трајати до попуњавања позиције путем јавног
конкурса, који је надлежно Одјељење дужно да распише у року од три (3)
мјесеца од момента настанка потребе за кадровима.

„Члан 33d
Лица са којима се закључује уговор о обављању привремених и повремених

послова морају испуњавати сљедеће услове:
a) опште услове прописане чланом 23 ставом 3 Закона о државној

служби у органима управе Брчко дистрикта БиХ;



b) посебне  услове предвиђене Организационим планом, за свако радно
мјесто у погледу врсте и степена стручне спреме.

„Члан  33е
(1) Лица, са којима се закључује уговор о обављању привремених и

повремених послова, ангажују се са евиденције Завода за запошљавање Брчко
дистрикта БиХ, водећи рачуна о дужини пријаве на евиденцији Завода за
запошљавање у струци и структури становништва.

(2) Лице које се ангажује, мора бити пријављено на евиденцији Завода за
запошљавање Брчко дистрикта БиХ, најмање годину дана прије ангажовања.“

Члан 4
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном

гласнику Брчко дистрикта БиХ.
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