
  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   На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине - пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број 2/10) Скупштина Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на 12. редовној сједници одржаној 15. јула 2021. године, усваја  ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА  ЗАКОНА О СЛУЖБЕНИЦИМА И НАМЈЕШТЕНИЦИМА                        У ПРАВОСУЂУ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ   Члан 1    У Закону о службеницима и намјештеницима у правосуђу Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“, бројеви 48/18, 1/19 и 32/19), у члану 6 ставу 1, тачке b), c) и i) мијењају се и гласе:  „b) плату и друга материјална права у складу са овим и посебним законом;“ „c) једнако поступање и једнаке могућности награђивања у складу са резултатима свог рада, као и на правну заштиту и усавршавање;“ „i) отпремнину у случају:  1) престанка радног односа усљед прекобројности у складу са одредбом члана 109 става 7 овог закона; 2) навршења потребних година живота и стажа осигурања у складу с посебним прописима којима се регулише пензијско-инвалидско осигурање; 3) утврђивања потпуног губитка радне способности службеника, односно намјештеника; 4) утврђивања трајне неспособности за обављање послова радног мјеста на којем се запослени налази под условом да послодавац није у стању да премјести службеника, односно намјештеника на друго одговарајуће радно мјесто;“.  Члан 2   У члану 27 ставу 1, иза тачке d) додају се нове тачке е) и f) које гласе:   „е) да није осуђивано за кривично дјело на казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци;  „f) да није осуђивано за: - кривично дјело из области корупције; - кривично дјело против правног саобраћаја;  - друго кривично дјело које га чини недостојним за вршење службе у правосуђу;“.   Досадашње тачке е), f) и g) постају тачке g), h) и i).   



 Члан 3   Иза члана 34а додаје се нови члан 34b који гласи:  „Члан 34b (Кандидати без радног искуства)   (1) Правосудна комисија, на предлог руководиоца правосудне институције,  посебном одлуком утврђује листу радних мјеста за која се, као посебан услов за заснивање радног односа, не захтијева потребно радно искуство.   (2) У складу са одлуком из става 1 овог члана, руководилац правосудне институције правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у правосудној институцији утврђује радно мјесто за које се, као посебан услов за заснивање радног односа,  не захтијева потребно радно искуство.  (3) Одлуком из става 1 овог члана не могу се обухватити радна мјеста из члана 25 става 1 тачака а), b) и c) овог закона.   (4) Попуњавање радних мјеста из става 1 овог члана врши се путем јавног конкурса, по процедури прописаној Правилником о запошљавању.   (5) Кандидати који немају потребно искуство могу конкурисати и могу бити изабрани на радно мјесто из става 1 овог члана.“  Члан 4     У називу Поглавља XIII НАПРЕДОВАЊЕ И НАГРАЂИВАЊЕ, ријечи: „НАПРЕДОВАЊЕ И“ бришу се. Члан 63 брише се.“ „Члан 4а У члану 65 Закона о службеницима и намјештеницима у правосуђу Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 48/18, 1/19 и 32/19), став 2 брише се.“  Досадашњи став 3 постаје став 2.  Члан 5     У члану 76 иза става 1 додаје се нови став 2 који гласи:   „(2) Осим права из става 1 овог члана службеник или намјештеник има право и на плаћено одсуство у случају сваког добровољног давања крви, два радна дана.“      Досадашњи став 2 постаје став 3.  Члан 6    Члан 82 мијења се и гласи:               „Члан 82 (Рад ван радног времена)   „(1) За рад ван радног времена службеници, односно намјештеници имају право на новчану накнаду или компензацију у слободним данима сразмјерно времену проведеном у раду комисије увећаном за 25%. 



 (2) Новчана накнада из става 1 овог члана утврђује се као мјесечна накнада која не може прећи износ од 10% просјечне бруто плате запослених у правосуђу исплаћене за мјесец који претходи мјесецу у којем се исплаћује накнада.  (3) Дисциплински тужилац и замјеник дисциплинског тужиоца имају право на новчану накнаду за рад без прибављања сагласности Правосудне комисије, уколико се њихов рад обавља ван радног времена.  (4) Изузетно од ставова 1 и 2 овог члана, накнада за рад дисциплинског тужиоца и замјеника дисциплинског тужиоца утврђује се у износу до 20% (двадесет посто) од просјечне бруто плате запослених у правосуђу исплаћене у мјесецу који претходи мјесецу у којем се исплаћује накнада, а накнада за рад предсједнику, замјенику предсједника и члану дисциплинске комисије утврђује се у износу до 15% (петнаест посто) од просјечне бруто плате запослених у правосуђу исплаћене у мјесецу који претходи мјесецу у којем се исплаћује накнада.  (5)  Накнада за рад записничара дисциплинске комисије утврђује се у износу до 5% од просјечне бруто плате запослених у правосуђу исплаћене у мјесецу који претходи мјесецу у којем се исплаћује накнада.  (6) Критеријуме за утврђивање висине накнада из ставова 4 и 5 овог члана утврђује Правосудна комисија посебном одлуком.“  Члан 7  У члану 93  Закона о службеницима и намјештеницима у правосуђу Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 48/18, 1/19 и 32/19), у ставу 2, брише се тачка c).  Досадашња тачка d) у ставу 2 члана 93, постаје тачка c).“  Члан 8  У члану 116 у ставу 1, у тачки g) брише се интерпункцијски знак тачка зарез „;“ и додају ријечи:   „или да је осуђен за: - кривично дјело из области корупције; - кривично дјело против правног саобраћаја;  - друго кривично дјело које га чини недостојним за вршење службе у правосуђу;“.  Члан 9  У члану 138 у ставу, 1 ријеч: “три” замјењује се ријечју: ”четири”.  Члан 10   Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.  Број: 01-02-3146/21 Брчко, 15. јула 2021. године                ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                          СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ                                                                                                            Мр сц. Синиша Милић 


