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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 3. редовној сједници одржаној 24. фебруара 2021. године, усваја 
 
 
 

ЗАКОН 

О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О СЛУЖБЕНИЦИМА И НАМЈЕШТЕНИЦИМА У 

СКУПШТИНИ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

 

Члан 1 

У Закону о службеницима и намјештеницима у Скупштини Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине ("Службени гласник Брчко дистрикта БиХ" број 8/19) члан 81 мијења се и гласи: 

 

„Члан 81 

(Посебни случајеви неплаћеног одсуства с посла) 

 

(1) Руководећи службеник, службеник и намјештеник, имају право на неплаћено одсуство 

с посла од дана потврђивања њихове кандидатуре за јавну функцију на коју се бира 

директно или индиректно, у било којем законодавном или извршном органу на било 

којем нивоу власти у БиХ.  

(2) Руководећи службеник, службеник и намјештеник, имају право на неплаћено одсуство 

с посла у случају прихватања мандата или именовања на јавну функцију на коју се 

бира директно или индиректно, у било којем законодавном или извршном органу или 

на позицији савјетника, на било којем нивоу власти у БиХ.  

(3) Руководећи државни службеник, службеник и намјештеник имају право на 
неплаћено одсуство с посла у случају избора на мандатну позицију везану за 
мандат градоначелника, мандатне позиције руководећих државних службеника 
у свим органима управе и институцијама Дистрикта, мандатно радно мјесто у 
Скупштини Дистрикта, мандатно радно мјесто директора и замјеника 
директора у правним лицима чији је оснивач Дистрикт и мандатно радно мјесто 
директора Канцеларије за превенцију корупције и координацију активности на 
сузбијању корупције. 

(4) За вријеме одсуствовања с посла из ставова 1, 2 и 3 овог члана, руководећем 

службенику, службенику, намјештенику, припадају права из радног односа која се 

односе и на остале случајеве неплаћеног одсуства. 

(5) Руководећи службеник, службеник и намјештеник, у случају из става 1 овог члана а у 

случају неуспјеле кандидатуре за јавну функцију, могу поднијети писмени захтјев за 

враћање на исто или слично радно мјесто у року од тридесет (30) дана од дана потврде 

званичних изборних резултата, у противном престаје им радни однос.  

(6) У случају из ставова 2 и 3 овог члана, подноси се писмени захтјев за враћање на исто 

или слично радно мјесто у року од тридесет (30) дана од дана доношења одлуке о 

разрјешењу, односно дана завршетка мандата или престанка мандатне функције, 

односно радног односа из става 3 овог члана, у противном радни однос престаје.  



 

 

(7) Предсједник Скупштине доноси рјешење о неплаћеном одсуству с посла из ставова 1, 

2 и 3 овог члана.  

(8) Предсједник Скупштине је дужан да донесе рјешење о враћању на посао, у року од 

петнаест (15) дана од дана подношења захтјева из ставова 5 и 6 овог члана.  

(9) Руководећи службеник, службеник и намјештеник, дужни су да се врате на посао у 

року од осам (8) дана од дана коначности рјешења из става 8 овог члана.“ 

 

Члан 2 

 

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

дистрикта БиХ. 

 
Број: 01-02-1022/21         
Брчко, 24. фебруара 2021. године       
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СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
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