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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 I наставку 56. редовне сједнице одржаном 4. 

децембра 2019.  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 и 1/19), у члану 33 у ставу 2, испред ријечи: „интерни оглас“ додају се 

ријечи: „јавни конкурс и“.   

            Став 3 брише се. 

Досадашњи став 4 постаје став 3. 

 

 

Члан 2 

Иза члана 34 додаје се нови члан 34а који гласи: 

„Члан 34а 

(Кандидати који немају положен испит за рад у органима управе) 

 

(1) Комисија за запошљавање дужна је да размотри пријаву кандидата који нема 

положен испит за рад у органима управе. 

(2) Кандидати за радна мјеста који немају положен испит за рад у органима 

управе могу равноправно конкурисати и бити изабрани као и кандидати који имају 

положен испит, уз обавезу да у року од шест мјесеци од дана стицања услова за 

полагање испита положе испит за рад у органима управе. 

(3) Уколико испит не положе у року предвиђеном у ставу 2 овог члана, престаје 

им радни однос.“ 

 

 

Члан 3 

 

 У члану 36 ставу 2, иза ријечи: „поступак запошљавања“ додају се ријечи: „који 

морају имати најмање исту стручну спрему прописану за послове радног мјеста за које 

се врши избор кандидата, а састав Комисије за запошљавање мора одражавати састав 

становништва.“  

             Став 4 брише се. 

Досадашњи став 5 постаје став 4. 



 

 

 

 

 

 

Члан 4 

 

 Члан 38 мијења се и гласи: 

„Члан 38 

(Избор и именовање најуспјешнијег кандидата) 

 

(1) У току обављања поступка запошљавања чланови Комисије за 

запошљавање оцјењују и уносе оцјене, по појединим елементима, у образац за избор 

кандидата те сачињавају ранг-листу од пет најуспјешнијих кандидата. 

(2) Комисија за запошљавање доставља ранг-листу с препоруком за избор 

кандидата Правосудној комисији у року од 24 часа од обављених интервјуа. 

(3) Правосудна комисија, с достављене ранг-листе, писмено потврђује избор 

кандидата који је остварио највећи број бодова, осим у случају када је, водећи рачуна о 

саставу становништва у смислу члана 20 Статута, потребно именовати другог 

кандидата с ранг-листе. 

(4) Комисија за запошљавање дужна је да изабраног кандидата обавијести о 

избору први наредни радни дан након спроведеног избора кандидата, телефоном, 

мејлом, путем интернет-странице Правосудне комисије или путем огласне табле. 

(5) Изабрани кандидат дужан је у року од три дана, од дана обавјештења о 

избору, да достави доказе којима потврђује испуњавање општих и посебних услова 

наведених у јавном конкурсу, односно интерном огласу. 

(6) Комисија за запошљавање на основу достављених докумената провјерава 

испуњавање услова наведених у интерном огласу, односно јавном конкурсу у року од 

три дана од дана достављања докумената. 

(7) У случају да се у поступку провјере из става 3 овог члана утврди да они 

не одговарају подацима у поднесеној пријави, кандидат се елиминише из даљег тока 

одабира, а на његово мјесто долази сљедећи кандидат с ранг-листе, и обнавља се 

процедура потврде и провјере са истим роковима. 

(8) Након утврђивања испуњености услова из интерног огласа, односно 

јавног конкурса и пријаве кандидата, Комисија за запошљавање ће у року од  три дана 

донијети одлуку о избору кандидата. 

(9) О резултатима поступка спроведеног по интерном огласу, односно јавном 

конкурсу, Комисија за запошљавање је дужна да обавијести кандидате путем интернет-

странице Правосудне комисије, у року од пет дана од дана доношења одлуке о избору.  

(10) Обавјештење о резултатима избора кандидата биће истакнуто петнаест 

(15) дана на интернет-страници Правосудне комисије.  

(11) Кандидат који није задовољан резултатима поступка запошљавања може 

уложити жалбу Правосудној комисији у року од осам дана, рачунајући од првог 

наредног дана од истека објављивања на интернет-страници Правосудне комисије.  

(12) О жалби из става 11 овог члана Правосудна комисија одлучује у саставу 

од најмање три члана која нису истовремено и чланови Комисије за запошљавање.  

(13) Одлука Правосудне комисије по жалби је коначна.  

(14) Против коначне одлуке може се водити судски поступак код надлежног 

суда.  

(15) У случају одустајања кандидата изабраног за попуњавање упражњеног 

радног мјеста, или накнадног утврђивања неиспуњавања услова наведених у интерном 

огласу, односно јавном конкурсу из пријаве кандидата, Комисија за запошљавање 

изабира кандидата који је био сљедећи на ранг-листи и обнавља се процедура потврде и 



 

 

избора у складу са овим чланом, односно поново се оглашава упражњено радно мјесто 

у случају да нема расположивих кандидата. 

(16) Процедура избора кандидата по расписаном интерном огласу, односно 

јавном конкурсу од његовог затварања не може трајати дуже од деведесет (90) радних 

дана, у противном се интерни оглас, односно јавни конкурс поништава. 

(17) Процедура запошљавања, систем оцјењивања кандидата, рад Комисије за 

запошљавање и друга административно-техничка питања ближе се дефинишу 

Правилником о запошљавању.“ 

 

 

Члан 5 

 

 Члан 55 мијења се и гласи: 

„Члан 55 

(Права приправника) 

 

 За вријеме трајања приправничког стажа приправник има право на плату 

прописану законом, те има право на дневни, седмични и годишњи одмор и друга 

одсуства с посла као и службеници, односно намјештеници.“ 

 

 

 

Члан 6 

 

 У члану 56 став 6 мијења се и гласи: 

 

 „(6) Волонтер има право на осигурање за случај повреде на раду и 

професионалне болести сагласно прописима о пензијско-инвалидском осигурању, а 

право на накнаду и друга материјална и социјална права која припадају службенику, 

односно намјештенику, волонтер остварује у складу с посебним законом.“ 

 

 Став 7 брише се.  

 

У досадашњем ставу 8 који постаје став 7, бришу се ријечи: „без права на 

накнаду плате“. 

 

 

Члан 7 

 Овај закон ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања у 

Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ. 

 

 

Број: 01-02-730/19 

Брчко, 4. децембра 2019. године 

                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                             СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

                                                                                                      Есед Кадрић 

 


