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z) Republi~ki zavod za cijene, a poslove preuzima
Ministarstvo trgovine i turizma i
i) Republi~ki zavod za planirawe, a poslove preuzima Ministarstvo finansija.
^lan 142.
Stupawem na snagu ovog zakona prestaju da va`e Zakon o ministarstvima (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, br. 70/02, 33/04, 118/05 i 33/06) i odredbe ~l. 2-6.,
~lan 12., ~l. 14-19., ~l. 29-31., ~l. 33-41. i ~l. 91-119. Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 16/02, 62/02, 38/03, 49/06 i 20/07).
^lan 143.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-1876/08
25. novembra 2008. godine
Bawa Luka

Predsjednik
Narodne skup{tine,
Mr Igor Radoji~i}, s.r.

2274
Na osnovu ta~ke 2. Amandmana XL na Ustav Republike Srpske (“Slu`6eni glasnik Republike Srpske”, broj
28/94), d o n o s i m

UKAZ
O PROGLA[EWU ZAKONA O DR@AVNIM
SLU@BENICIMA

Progla{avam Zakon o dr`avnim slu`benicima, koji
je Narodna skup{tina Republike Srpske usvojila na
Dvadeset petoj sjednici, odr`anoj 25. novembra 2008. godine - a Vije}e naroda 8. decembra 2008. godine potvrdilo da usvojenim Zakonom o dr`avnim slu`benicima nije
ugro`en vitalni nacionalni interes konstitutivnih
naroda u Republici Srpskoj.
Broj: 01-020-1587/08
10. decembra 2008. godine
Bawa Luka

Predsjednik
Republike,
Dr Rajko Kuzmanovi}, s.r.

ZAKON
O DR@AVNIM SLU@BENICIMA

I - OSNOVNE ODREDBE
^lan 1.
(1) Ovim zakonom ure|uju se radno-pravni status dr`avnih slu`benika u republi~kim organima uprave Republike Srpske (u daqem tekstu: republi~ki organi
uprave); prava i du`nosti; radna mjesta dr`avnih slu`benika; zapo{qavawe i popuwavawe upra`wenih radnih mjesta; ocjewivawe i napredovawe; stru~no
osposobqavawe i usavr{avawe i stru~ni ispit; pripravnici i volonteri u republi~kim organima uprave;
disciplinska i materijalna odgovornost; prestanak radnog odnosa; za{tita prava iz radnog odnosa; kadrovski
plan; vo|ewe centralne evidencije; druga prava iz radnog odnosa i status i nadle`nost Odbora dr`avne uprave za `albe (u daqem tekstu: Odbor).
(2) Pojedina prava i du`nosti dr`avnih slu`benika
mogu se posebnim zakonom urediti i na druga~iji na~in,
ako to proizlazi iz prirode wihovih poslova (oblast
unutra{wih poslova, inspekcijski poslovi i sl.).
^lan 2.
(1) Poslove iz djelokruga republi~kih organa uprave
obavqaju dr`avni slu`benici i namje{tenici kao zaposleni bez statusa dr`avnog slu`benika.
(2) Dr`avni slu`benik je lice sa visokom stru~nom
spremom koje je zaposleno u organu republi~ke uprave i
obavqa poslove osnovne djelatnosti organa republi~ke
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uprave. Izuzetno, dr`avni slu`benik je i lice sa zavr{enom vi{om i sredwom stru~nom spremom u skladu sa
uredbom Vlade iz ~lana 27. stav 2. ovog zakona.
(3) Poslovi osnovne djelatnosti republi~kih organa
uprave su: normativno-pravni poslovi; izvr{avawe zakona i drugih propisa; odlu~ivawe u upravnom postupku;
inspekcijski nadzor i ostali stru~ni poslovi republi~kih organa uprave.
(4) Namje{tenik je lice koje je zaposleno u republi~kom organu uprave i obavqa: administrativne, ra~unovodstveno-finansijske ili pomo}no-tehni~ke poslove
~ije obavqawe je potrebno radi obavqawa poslova iz djelokruga republi~kih organa uprave.
(5) Odredbe ovog zakona primjewuju se i na zaposlene
u stru~noj slu`bi: Vlade Republike Srpske (u daqem tekstu: Vlada) i Pravobranila{tva Republike Srpske (u
daqem tekstu: Pravobranila{tvo), ako posebnim zakonom nije druga~ije ure|eno.
(6) Gramati~ki izrazi upotrijebqeni u ovom zakonu
za ozna~avawe mu{kog ili `enskog roda, podrazumijevaju oba roda.
^lan 3.
Prava i du`nosti poslodavca vr{i rukovodilac republi~kog organa uprave (u daqem tekstu: rukovodilac
organa), ako posebnim zakonom ili drugim propisom nije druga~ije ure|eno.
^lan 4.
(1) Struktura dr`avnih slu`benika treba okvirno da
odra`ava nacionalnu strukturu stanovni{tva prema
posqedwem popisu stanovni{tva.
(2) Nacionalna pripadnost dr`avnog slu`benika odre|uje se na osnovu dobrovoqnog izja{wavawa.
^lan 5.
(1) Prilikom obavqawa poslova dr`avni slu`benici su du`ni da se pridr`avaju principa profesionalnosti, nepristrasnosti, odgovornosti, po{tewa, transparentnosti, efikasnosti i ekonomi~nosti, u skladu sa kodeksom pona{awa dr`avnog slu`benika.
(2) Kodeks iz stava 1. ovog ~lana donosi Vlada na
prijedlog Agencije za dr`avnu upravu (u daqem tekstu:
Agencija).
^lan 6.
(1) Dr`avni slu`benik du`an je da postupa u skladu
sa Ustavom, zakonom i drugim propisima, prema pravilima struke i politi~ki neutralno.
(2) Dr`avni slu`benici ne mogu biti osniva~i, niti
~lanovi organa politi~kih stranaka.
(3) Dr`avni slu`benik ne smije u obavqawu poslova
svog radnog mjesta izra`avati i zastupati politi~ka
uvjerewa.
(4) Niko ne smije vr{iti uticaj na dr`avnog slu`benika da ~ini ne{to {to je suprotno va`e}im propisima.
^lan 7.
Rukovodioci organa i dr`avni slu`benici u
obavqawu svojih poslova su du`ni da po{tuju principe
jednakih mogu}nosti i razli~itosti i ne}e vr{iti diskriminaciju u odnosu na rasu, pol, jezik, nacionalnu
pripadnost, vjeroispovijest, socijalno porijeklo,
ro|ewe, obrazovawe, imovno stawe, politi~ko i drugo
uvjerewe, dru{tveni polo`aj ili drugo li~no svojstvo.
^lan 8.
(1) Svi dr`avni slu`benici su jednaki u svojim pravima i obavezama utvr|enim zakonom, po osnovu rada i
imaju pravo na:
a) stalno zaposlewe, osim ako ovim zakonom nije druga~ije ure|eno,
b) za{titu svog fizi~kog i moralnog integriteta tokom obavqawa slu`benih du`nosti,
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v) korektan odnos nadre|enih prema wemu, uz
po{tovawe wegovog moralnog integriteta i qudskog dostojanstva,
g) po{ten i pravedan tretman u kadrovskoj politici,
bez obzira na: starosnu dob, invalidnost, pol, vjersku i
nacionalnu pripadnost i politi~ka opredjeqewa,
d) pravo na uslove rada koji mu ne}e ugroziti `ivot
i zdravqe, na tehni~ke i druge uslove potrebne za rad i
na za{titu od prijetwi, napada i svih vrsta ugro`avawa
bezbjednosti na radu i
|) pravo `albe na rje{ewe kojim se odlu~uje o wegovim pravima i du`nostima, ako `alba ovim zakonom nije izri~ito iskqu~ena.
(2) Rukovodilac organa du`an je da na zahtjev dr`avnog slu`benika preduzme mjere za za{titu wegove
bezbjednosti na radu.
^lan 9.
Na prava i du`nosti dr`avnih slu`benika koja nisu
ure|ena ovim zakonom primjewuju se op{ti propisi o radu i kolektivni ugovor.
II - PRAVA I DU@NOSTI DR@AVNIH
SLU@BENIKA
1. Prava dr`avnih slu`benika
^lan 10.
Dr`avni slu`benik ima pravo na:
a) platu i naknadu u skladu sa va`e}im propisima,
b) odmore i odsustvo,
v)
stru~no
obrazovawe
i
profesionalno
usavr{avawe,
g) osnivawe ili u~lawewe u sindikat ili profesionalno udru`ewe, u skladu sa zakonima,
d) {trajk u skladu sa zakonom i
|) druga prava ure|ena zakonom.
^lan 11.
Dr`avni slu`benik ima pravo na platu i naknade
prema zakonu kojim se ure|uju plate za dr`avne slu`benike.
^lan 12.
Dr`avni slu`benik koji radi puno radno vrijeme
ima pravo na odmor u toku radnog vremena u trajawu od
30 minuta.
^lan 13.
Dr`avni slu`benik ima pravo na sedmi~ni odmor u
trajawu od najmawe 24 ~asa neprekidno.
^lan 14.
(1) Dr`avni slu`benik koji ima najmawe {est mjeseci neprekidnog radnog sta`a ima pravo na godi{wi odmor u trajawu od najmawe 18 radnih dana. U godi{wi odmor se ne ura~unavaju subota, nedjeqa, dani republi~kih
praznika i drugi dani za koje je zakonom, odnosno aktom
Vlade odre|eno da se ne radi.
(2) Godi{wi odmor iz stava 1. ovog ~lana uve}ava se
za jedan dan za svake navr{ene tri godine radnog sta`a,
s tim da ukupan godi{wi odmor ne mo`e iznositi vi{e
od 30 radnih dana.
^lan 15.
Dr`avni slu`benik koji nije navr{io {est mjeseci
neprekidnog radnog sta`a ima pravo na godi{wi odmor
u trajawu od jednog radnog dana za svaki navr{eni mjesec
rada.
^lan 16.
(1) Godi{wi odmor se po pravilu koristi u cijelosti.
(2) Izuzetno, godi{wi odmor mo`e se koristiti u
dijelovima, u skladu sa mogu}nostima i potrebama repu-
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bli~kih organa uprave, s tim {to prvi dio godi{weg odmora mora trajati najmawe 12 dana.
(3) Prilikom raspore|ivawa godi{weg odmora mo`e
se uzeti u obzir zahtjev dr`avnog slu`benika.
^lan 17.
Prilikom ostvarivawa prava na godi{wi odmor i
drugih prava ~ije ostvarivawe zavisi od neprekidnog rada, sva odsustvovawa sa rada za koja je dr`avni slu`benik ostvario naknadu plate ne smatraju se prekidom u radu.
^lan 18.
(1) Dr`avni slu`benik ima pravo na pla}eno odsustvo u toku jedne kalendarske godine u slu~ajevima:
a) sklapawa braka - pet radnih dana,
b) ro|ewa djeteta - pet radnih dana,
v) smrti ~lana u`e porodice - pet radnih dana,
g) smrti ~lana {ire porodice - dva radna dana,
d) te`e bolesti ~lana u`e porodice - tri radna dana,
|) preseqewa u drugi stan - dva radna dana i
e) polagawa stru~nog ispita - jedan radni dan.
(2) Pla}eno odsustvo iz stava 1. ovog ~lana ne mo`e
biti du`e od {est radnih dana u toku kalendarske godine.
(3) Rukovodilac organa mo`e na zahtjev dr`avnog
slu`benika u opravdanim slu~ajevima iz stava 1. ovog
~lana odobriti pla}eno odsustvo i du`e od {est radnih
dana u toku kalendarske godine, ali ne vi{e od 15 dana.
^lan 19.
(1) Dr`avni slu`benik ima pravo na nepla}eno odsustvo radi:
a) obavqawa neodlo`nih li~nih i porodi~nih poslova, koje je du`an da obrazlo`i u svom zahtjevu,
b) pripremawa i polagawa ispita na fakultetu, drugoj obrazovnoj, nau~noobrazovnoj ili nau~noistra`iva~koj ustanovi ili postdiplomskog studija,
v) posjete ~lanu u`e porodice koji `ivi u inostranstvu,
g) stru~nog ili nau~nog usavr{avawa u inostranstvu
i
d) wege te{ko oboqelog ~lana u`e porodice.
(2) Nepla}eno odsustvo mo`e trajati do tri mjeseca,
osim u slu~ajevima stru~nog ili nau~nog usavr{avawa u
inostranstvu, koje mo`e trajati do jedne godine.
(3) Za vrijeme nepla}enog odsustva prava i obaveze
dr`avnog slu`benika po osnovu rada miruju.
(4) Tro{kove zdravstvenog i penzijsko-invalidskog
osigurawa snosi korisnik nepla}enog odsustva.
(5) Izuzetno, dr`avnom slu`beniku mo`e se odobriti nepla}eno odsustvo za vrijeme trajawa mandata bra~nog druga koji je izabran na funkciju ambasadora ili
drugog diplomatskog predstavnika.
^lan 20.
(1) Puno radno vrijeme dr`avnog slu`benika iznosi
40 ~asova sedmi~no, raspore|enih na pet radnih dana,
izuzev subote i nedjeqe.
(2) Skra}eno radno vrijeme dr`avnog slu`benika
odre|uje se u skladu sa zakonom.
(3) Prekovremeni rad dr`avnih slu`benika mo`e se
uvesti u slu~ajevima neplaniranog pove}awa obima posla, u prilikama prouzrokovanim vi{om silom i u drugim slu~ajevima utvr|enim zakonom.
(4) Prekovremeni rad mo`e trajati najvi{e deset ~asova sedmi~no, odnosno 150 ~asova u toku jedne kalendarske godine.

Utorak, 16. decembar 2008.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

2. Du`nosti dr`avnih slu`benika
^lan 21.
(1) Dr`avni slu`benik du`an je da izvr{ava poslove
i zadatke radnog mjesta i naloge nadle`nog rukovodioca.
(2) Dr`avni slu`benik du`an je da izvr{i usmeni nalog nadle`og rukovodioca, izuzev kada smatra da je nalog
suprotan pozitivnim propisima, pravilima struke, kodeksu pona{awa ili da wegovo izvr{ewe mo`e da prouzrokuje {tetu, {to saop{tava nadle`nom rukovodiocu.
(3) Nalog koji nadle`ni rukovodilac ponovi u pisanom obliku dr`avni slu`benik du`an je da izvr{i i o
tome pisano obavijesti rukovodioca organa.
(4) Dr`avni slu`benik du`an je da odbije izvr{ewe
usmenog ili pisanog naloga ako bi to predstavqalo krivi~no djelo i da o tome pisano obavijesti rukovodioca
organa, odnosno organ koji nadzire rad republi~kih organa uprave, ako je nalog izdao rukovodilac organa.
(5) Dr`avni slu`benik du`an je da ~uva kao tajnu sve
podatke koje je doznao u toku postupka o strankama i
wihovim pravima, obavezama i pravnim interesima, u
skladu sa zakonom.
(6) Dr`avni slu`benik du`an je da ~uva slu`benu ili
drugu tajnu utvr|enu zakonom ili drugim propisom. Obaveza ~uvawa slu`bene ili druge tajne traje i po prestanku radnog odnosa, a najdu`e tri godine od prestanka radnog odnosa, ako posebnim zakonom nije druga~ije ure|eno.
(7) Rukovodilac organa mo`e dr`avnog slu`benika
osloboditi obaveze ~uvawa slu`bene ili druge tajne u
sudskom ili upravnom postupku, ako je rije~ o podacima
bez kojih u tom postupku nije mogu}e utvrditi
~iweni~no stawe i donijeti zakonitu odluku.
(8) Dr`avni slu`benik obavezan je da se sa du`nom
pa`wom koristi imovinom koja mu je povjerena u svrhu
obavqawa wegovih du`nosti i ne smije je koristiti za
postizawe li~nog interesa ili za druge nezakonite aktivnosti.
(9) Za u~e{}e u radu i komunikaciji sa organima i
institucijama izvan republi~kih organa uprave Republike Srpske dr`avni slu`benik je obavezan da pribavi
stav rukovodioca organa i da mu o tome dostavi pisani
izvje{taj.
3. Nespojivost i sukob interesa
^lan 22.
(1) Lice koje se bavi samostalnom djelatno{}u ne mo`e zasnovati radni odnos u statusu dr`avnog slu`benika u republi~kom organu uprave.
(2) U slu~aju da nespojivost sa statusom dr`avnog
slu`benika nastupi u toku trajawa radnog odnosa, dr`avni slu`benik se po sprovedenom postupku razrje{ava
statusa dr`avnog slu`benika i prestaje mu radni odnos.
^lan 23.
(1) Dr`avni slu`benik ne smije obavqati du`nosti,
aktivnosti ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba
interesa sa wegovim slu`benim du`nostima, a naro~ito:
a) biti osniva~ ili ~lan organa politi~ke stranke u
toku trajawa svojstva dr`avnog slu`benika ili
b) biti ~lan upravnog odbora, nadzornog odbora ili
drugog organa upravqawa pravnog lica, izuzev ako ga
imenuje Vlada ili drugi republi~ki organ uprave ili
Narodna skup{tina prema posebnom propisu,
v) obavqati funkciju odbornika ili poslanika, niti izvr{nu funkciju u organima vlasti Republike i jedinica lokalne samouprave.
(2) Dr`avnom slu`beniku je zabraweno da zahtijeva
ili prima poklone za li~nu korist, korist porodice ili
organa, radi povoqnog rje{ewa predmeta upravnog ili
drugog postupka.
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(3) Dr`avni slu`benik ne smije nuditi, ni davati poklone ili druge koristi drugom dr`avnom slu`beniku,
wegovom srodniku ili bra~nom, odnosno vanbra~nom
drugu, radi ostvarivawa vlastite koristi.
(4) Dr`avni slu`benik za vrijeme radnog vremena ne
smije podsticati ostale dr`avne slu`benike da se
ukqu~e u rad politi~ke stranke.
(5) Dr`avni slu`benik ne smije donositi odluke, odnosno u~estvovati u dono{ewu odluka koje uti~u na finansijski ili drugi interes wegovog bra~nog ili vanbra~nog druga, djeteta ili roditeqa.
(6) U slu~aju postojawa sukoba, Vlada ili rukovodilac organa po sprovedenom postupku razrje{ava du`nosti dr`avnog slu`benika i prestaje mu radni odnos.
^lan 24.
(1) Izuzetno, dr`avni slu`benik mo`e:
a) biti ~lan upravnih i drugih odbora humanitarnih
organizacija,
b) biti ~lan upravnih i drugih odbora sportskih
klubova, dru{tava i saveza, kao i drugih sportskih asocijacija,
v) obavqati aktivnosti na seminarima i savjetovawima i u projektima nevladinih i drugih sli~nih ustanova i organizacija i
g) baviti se nau~noistra`iva~kim radom, obavqati
aktivnosti predava~a na {kolskim ustanovama na svim
nivoima obrazovawa, obukom i stru~nim usavr{avawem
dr`avnih slu`benika.
(2) Vlada posebnom uredbom utvr|uje uslove i slu~ajeve u kojima se mo`e dati odobrewe dr`avnom slu`beniku u republi~kom organu uprave da obavqa dodatnu aktivnost.
(3) O zahtjevu dr`avnog slu`benika za davawe odobrewa odlu~uje se rje{ewem.
III - RADNA MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA
^lan 25.
Radna mjesta dr`avnih slu`benika su rukovode}a
radna mjesta za ~ije je postavqewe i razrje{ewe nadle`na Vlada i radna mjesta dr`avnih slu`benika za koja je
nadle`an rukovodilac organa u skladu sa ovim zakonom.
^lan 26.
(1) Rukovode}e dr`avne slu`benike (pomo}nik ministra, sekretar ministarstva, rukovodilac republi~ke
uprave, republi~ke upravne organizacije, wihovi zamjenici i pomo}nici, glavni republi~ki inspektor, sekretar u Agenciji) postavqa Vlada na osnovu javnog konkursa.
(2) Dr`avne slu`benike iz stava 1. ovog ~lana
postavqa Vlada na prijedlog Agencije, na period od pet
godina, sa mogu}no{}u obnove mandata.
(3) Akt o postavqewu objavquje se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
^lan 27.
(1) Radna mjesta dr`avnih slu`benika u republi~kim
organima uprave su:
a) pomo}nik ministra, sekretar ministarstva, rukovodilac republi~ke uprave i republi~ke upravne organizacije,
b) zamjenik i pomo}nik rukovodioca republi~ke
uprave, republi~ke upravne organizacije, glavni republi~ki inspektor i sekretar u Agenciji,
v) inspektor,
g) interni revizor,
d) stru~ni savjetnik,
|) rukovodilac unutra{we organizacione jedinice,
e) vi{i stru~ni saradnik i
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`) stru~ni saradnik.
(2) Vlada uredbom propisuje kategorije dr`avnih
slu`benika i wihova zvawa i kriterijume za analiti~ku
procjenu radnih mjesta.
^lan 28.
(1) Organizacija i sistematizacija radnih mjesta u
republi~kom organu uprave ure|uje se aktom koji donosi
rukovodilac organa.
(2) Na akte iz stava 1. ovog ~lana saglasnost daje Vlada.
(3) Pravilnikom o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u republi~kom organu uprave
(u daqem tekstu: pravilnik), a u skladu sa uredbom Vlade
iz ~lana 27. stav 2., utvr|uju se, izme|u ostalog, osnovne
i unutra{we organizacione jedinice, radna mjesta, potreban broj dr`avnih slu`benika i namje{tenika na svakom radnom mjestu i op{ti i posebni uslovi za radno
mjesto dr`avnog slu`benika i namje{tenika.
(4) Pravilnik mora biti uskla|en sa kadrovskim
planom organa republi~ke uprave.
IV - ZAPO[QAVAWE I POPUWAVAWE
UPRA@WENIH RADNIH MJESTA
1. Uslovi za zapo{qavawe
^lan 29.
(1) U republi~kom organu uprave na radnom mjestu
dr`avnog slu`benika mo`e biti zaposleno lice koje
ispuwava:
a) op{te uslove:
1) da je dr`avqanin Republike Srpske ili BiH,
2) da je stariji od 18 godina,
3) da ima op{tu zdravstvenu sposobnost,
4) da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu
kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za krivi~no
djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u republi~kom organu uprave,
5) da nije otpu{ten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri
godine prije objavqivawa konkursa,
6) da ispuwava i druge uslove utvr|ene zakonom, drugim propisima ili aktom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u republi~kom organu uprave i
b) posebne uslove:
1) odgovaraju}a {kolska sprema,
2) polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave,
3) radno iskustvo u tra`enom stepenu obrazovawa.
(2) Pri zapo{qavawu u republi~ki organ uprave kandidatima su pod jednakim uslovima dostupna sva radna
mjesta dr`avnog slu`benika.
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(2) Javni konkurs sadr`i uslove za zapo{qavawe na
radnom mjestu dr`avnog slu`benika navedene u ~lanu 29.
ovog zakona.
^lan 33.
(1) Uz prijavu na javni konkurs kandidati su du`ni
da prilo`e dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih
uslova.
(2) Neblagovremene, nedopu{tene, nerazumqive ili
nepotpune prijave, na prijedlog konkursne komisije (u
daqem tekstu: komisija) odbacuje Agencija zakqu~kom
protiv koga nije dopu{tena posebna `alba.
^lan 34.
(1) Za sprovo|ewe postupka izbora dr`avnog slu`benika putem javnog konkursa Agencija imenuje komisiju za
izbor kandidata.
(2) Komisiju sa~iwava pet ~lanova, od kojih su tri
~lana dr`avni slu`benici iz republi~kih organa uprave na koje se javna konkurencija odnosi i koji imaju najmawe isti stepen {kolske spreme koja je propisana za
radno mjesto koje se popuwava. Dva ~lana komisije imenuju se sa liste koju Agencija utvr|uje i objavquje u “Slu`benom glasniku Republike Srpske” nakon sprovedene
procedure izbora ~lanova komisije, a na osnovu kriterijuma koje utvrdi Vlada.
(3) Komisija }e po mogu}nosti odra`avati proporcionalnu nacionalnu i polnu zastupqenost.
(4) Ako u organu za koji se sprovodi javna konkurecija nema zaposlenih dr`avnih slu`benika sa odgovaraju}im stepenom {kolske spreme, rukovodilac organa mo`e
zatra`iti da ih predlo`i rukovodilac organa u ~ijem
sastavu se nalazi.
(5) U slu~aju izbora kandidata za rukovodioca republi~kog organa uprave ili republi~ke upravne organizacije tri ~lana komisije predla`e rukovodilac organa u
~ijem su sastavu, odnosno Vlada za one republi~ke uprave i republi~ke upravne organizacije koje za svoj rad odgovaraju Vladi.
(6) Komisije biraju predsjedavaju}eg izme|u svojih
~lanova i donose poslovnik o radu ve}inom glasova svojih ~lanova.
(7) Postupak za prijem dr`avnog slu`benika podrazumijeva provjeru ispuwavawa uslova javnog konkursa i
ulazni intervju sa kandidatom.
(8) Agencija mora sprovesti postupak izbora kandidata u roku od 60 dana ra~unaju}i od dana isteka konkursnog roka.
(9) Postupak postavqewa mora se zavr{iti najkasnije u roku od 60 dana od dana prijema prijedloga Agencije,
za dr`avne slu`benike koje postavqa Vlada, a za ostale
dr`avne slu`benike u roku od 30 dana od dana prijema
prijedloga Agencije.

^lan 31.
Zasnivawe radnog odnosa u republi~kim organima
uprave vr{i se putem javnog konkursa.

^lan 35.
(1) U slu~aju postojawa sukoba interesa (srodnik po
krvi u pravoj liniji, u pobo~noj liniji do ~etvrtog stepena zakqu~no, bra~ni drug ili srodnik po tazbini do
drugog stepena zakqu~no pa i onda kada je brak prestao,
prijateqski odnosi, pristrasnost na nacionalnoj, vjerskoj i drugoj osnovi), a koji mo`e dovesti u pitawe objektivnost i nepristrasnost rada, ~lan komisije ne mo`e
u~estovati u radu komisije.
(2) Sastav komisije i spisak kandidata prijavqenih
na javni konkurs Agencija }e u~initi dostupnim putem
Internet stranice Agencije, tri dana prije zakazanog
intevjua.

^lan 32.
(1) Na zahtjev i u ime republi~kog organa uprave javni konkurs raspisuje i objavquje Agencija u sredstvima
javnog informisawa, a konkurs ostaje otvoren 15 dana od
dana objavqivawa u dnevnim novinama.

^lan 36.
(1) U sprovo|ewu postupka za izbor dr`avnog slu`benika komisija vr{i izbor kandidata na isti na~in za sve
kandidate koji se prijavquju za isto upra`weno radno
mjesto.

^lan 30.
Za zapo{qavawe i popuwavawe upra`wenih radnih
mjesta potrebno je da je radno mjesto sistematizovano
pravilnikom i da odgovara kadrovskom planu republi~kog organa uprave, za teku}u godinu.
2. Zasnivawe radnog odnosa
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(2) Agencija objavquje rezultate javne konkurencije
na Internet stranici Agencije.
^lan 37.
(1) Bli`a pravila i procedure javne konkurencije za
zapo{qavawe i postavqewe dr`avnih slu`benika ure|uju se pravilnikom koji donosi Agencija uz saglasnost
Vlade.
(2) Pravilnikom iz stava 1. ovog ~lana bli`e se ure|uju postupak sprovo|ewa javne konkurencije, sadr`aj i
obrazac prijave na javni konkurs i interni oglas, postupak izbora, utvr|ivawe i potvr|ivawe liste uspje{nih
kandidata, kao i prijedloga za zapo{qavawe i
postavqewe.
^lan 38.
(1) Obavje{tewe o izvr{enom izboru kandidata
dostavqa se svim u~esnicima javnog konkursa.
(2) U~esnik javnog konkursa ima pravo da u roku od 15
dana od dana prijema obavje{tewa izjavi `albu, ako smatra da ispuwava uslove za zaposlewe na radnom mjestu, a
nije pozvan na intervju ili da izabrani kandidat ne
ispuwava uslove za zaposlewe na radno mjesto ili da su
se u izbornom postupku desile takve nepravilnosti koje
bi mogle uticati na objektivnost wegovog ishoda.
(3) @alba se podnosi Odboru, izuzev ako je rije~ o dr`avnim slu`benicima koje postavqa Vlada.
^lan 39.
(1) Izabrani kandidat du`an je da stupi na rad u roku od 15 dana od dana kona~nosti rje{ewa o postavqewu,
odnosno zapo{qavawu.
(2) Ako izabrani kandidat ne stupi na rad u roku koji mu je odre|en, smatra se da je odustao, a rukovodilac
organa mo`e da izabere drugog kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspje{nih kandidata.
(3) Izabrani kandidat sti~e prava i du`nosti iz
radnog odnosa u republi~kom organu uprave u koji je
primqen od dana stupawa na rad.
^lan 40.
(1) Javni konkurs nije uspio ako komisija utvrdi da
ni jedan kandidat ne ispuwava uslove propisane za izbor
kandidata ili ako Vlada ne donese rje{ewe o
postavqewu u roku od 60 dana od dana prijema prijedloga Agencije, odnosno rukovodilac organa ne donese
rje{ewe o zasnivawu u roku od 30 dana od dana prijema
prijedloga Agencije.
(2) O razlozima neuspjelog javnog konkursa Komisija,
Vlada ili rukovodilac organa donose zakqu~ak i
dostavqaju Agenciji radi obavje{tavawa u~esnika javnog konkursa.
3. Popuwavawe upra`wenih radnih mjesta
^lan 41.
Popuwavawe upra`wenih radnih mjesta dr`avnih
slu`benika vr{i se iz reda zaposlenih, i to:
a) aktom o postavqewu vr{ioca du`nosti do 90 dana,
b) internim ogla{avawem,
v) napredovawem u slu`bi,
g) raspore|ivawem i
d) premje{tawem.
^lan 42.
Akt o postavqewu vr{ioca du`nosti na period do 90
dana donosi Vlada u slu~aju razrje{ewa dr`avnog slu`benika iz ~lana 53. ovog zakona, bez sprovo|ewa postupka javne konkurencije.
^lan 43.
(1) Upra`weno radno mjesto dr`avnog slu`benika
mo`e se popuniti i putem internog oglasa. Objavqivawe
internog oglasa vr{i se na oglasnoj tabli republi~kog
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organa uprave i na Internet stranici Vlade, odnosno
Agencije.
(2) Rok za podno{ewe prijave na interni oglas je 15
dana od dana objavqivawa na oglasnoj tabli organa.
(3) Interni oglas sadr`i:
a) naziv, opis upra`wenog radnog mjesta i potreban
broj izvr{ilaca,
b) op{te i posebne uslove radnog mjesta i
v) spisak potrebnih dokumenata, rok i mjesto
wihovog podno{ewa.
^lan 44.
(1) Na internom oglasu mogu u~estvovati dr`avni
slu`benici iz svih republi~kih organa uprave koji
ispuwavaju uslove iz internog oglasa.
(2) Proceduru izbora kandidata putem internog
oglasa sprovodi Agencija u skladu sa ovim zakonom.
(3) Kada interni oglas uspije, uvijek se donosi
rje{ewe ~ija sadr`ina zavisi od toga da li je izabran
kandidat iz istog ili drugog organa.
(4) Ako je izabran kandidat iz istog republi~kog organa uprave, rukovodilac organa donosi rje{ewe o
wegovom premje{taju sa jednog radnog mjesta na drugo, a
ako je izabran kandidat iz drugog republi~kog organa
uprave, rje{ewe o wegovom premje{taju donosi rukovodilac organa u koji je izabrani kandidat premje{ten.
(5) U~esnik internog oglasa koji nije izabran ima
pravo da podnese `albu Odboru, u roku od 15 dana od dana prijema obavje{tewa.
^lan 45.
(1) Upra`weno radno mjesto dr`avnog slu`benika
mo`e se popuniti i napredovawem u slu`bi.
(2) Dr`avni slu`benik napreduje premje{tajem na neposredno vi{e radno mjesto dr`avnog slu`benika i prelaskom u vi{i platni razred.
(3) Dr`avni slu`benik mo`e da napreduje i prelaskom u vi{i platni razred bez promjene radnog mjesta, a
u skladu sa posebnim zakonom kojim se ure|uju plate u republi~kim organima uprave.
(4) Osnov za napredovawe dr`avnog slu`benika je
ocjena rada, postojawe slobodnog radnog mjesta i radno
iskustvo potrebno za napredovawe.
^lan 46.
(1) Dr`avni slu`benik mo`e biti privremeno raspore|en u istom republi~kom organu uprave, na radno mjesto koje odgovara wegovoj stru~noj spremi, bez wegove saglasnosti, zbog potreba posla ili pove}anog obima poslova, a najdu`e {est mjeseci u toku dvije godine.
(2) Po isteku roka iz stava 1. ovog ~lana dr`avni slu`benik nastavqa da radi na radnom mjestu na kojem je radio prije privremenog raspore|ivawa.
(3) @alba na rje{ewe o privremenom raspore|ivawu
podnosi se Odboru u roku od 15 dana od dana prijema
rje{ewa i ne odga|a izvr{ewe rje{ewa.
(4) Odbor }e odlu~iti po `albi u roku od 30 dana od
dana wenog prijema.
^lan 47.
(1) Dr`avni slu`benik mo`e biti privremeno upu}en u drugi republi~ki organ uprave u istom mjestu rada,
na radno mjesto koje odgovara wegovoj stru~noj spremi,
bez wegove saglasnosti, zbog potreba posla ili pove}anog obima poslova, ako se o tome sporazumiju rukovodioci tih organa.
(2) Dr`avni slu`benik iz stava 1. ovog ~lana mo`e
biti upu}en za vrijeme dok traju razlozi za upu}ivawe, a
najdu`e tri mjeseca u toku jedne godine.
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(3) Dr`avni slu`benik iz stava 1. ovog ~lana ostvaruje prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa u organu iz koga je upu}en.
(4) @alba na rje{ewe o privremenom upu}ivawu u
drugi republi~ki organ uprave podnosi se Odboru u roku od 15 dana od dana prijema rje{ewa i ne odga|a
izvr{ewe rje{ewa.
(5) Odbor }e odlu~iti po `albi u roku od 30 dana od
dana wenog prijema.
^lan 48.
(1) Dr`avni slu`benik mo`e bez svoje saglasnosti
biti trajno raspore|en u istom republi~kom organu
uprave na radno mjesto koje odgovara wegovoj stru~noj
spremi, ako to nala`u nova organizacija ili racionalizacija poslova ili potreba posla.
(2) Na osnovu pisanog sporazuma rukovodilaca organa, dr`avni slu`benik mo`e uz svoju saglasnost biti
trajno premje{ten u drugi republi~ki organ uprave ukoliko u istom organu nema upra`wenih radnih mjesta koji odgovaraju wegovoj stru~noj spremi.
(3) @alba na rje{ewe o trajnom raspore|ivawu u
istom republi~kom organu uprave podnosi se Odboru u
roku od 15 dana od dana prijema rje{ewa i ona odga|a
izvr{ewe rje{ewa.
(4) Odbor }e odlu~iti po `albi u roku od 30 dana od
dana wenog prijema.
^lan 49.
(1) Dr`avni slu`benik je du`an da po nalogu rukovodioca organa obavqa i poslove koji nisu u opisu wegovog radnog mjesta u slu~aju privremenog pove}awa obima
posla ili zamjene odsutnog dr`avnog slu`benika, ili
smawewa obima poslova wegovog radnog mjesta.
(2) U slu~aju vi{e sile, elementarnih nepogoda ili
drugih nepredvi|enih okolnosti, dr`avni slu`benik je
du`an da po pisanom nalogu starje{ine radi na radnom
mjestu ni`eg stepena stru~ne spreme, dok traju te okolnosti.
(3) Dr`avni slu`benik je du`an da postupi po pisanom nalogu kojim ga rukovodilac organa odre|uje za rad
u radnoj grupi u svom ili drugom organu republi~ke
uprave.
4. Trajawe radnog odnosa
^lan 50.
(1) Dr`avni slu`benik po pravilu zasniva radni odnos na neodre|eno vrijeme.
(2) Radni odnos koji je zasnovan na neodre|eno vrijeme mo`e da prestane samo u zakonom predvi|enim slu~ajevima.
(3) Izuzetno, radni odnos mo`e se zasnovati na odre|eno vrijeme:
a) radi zamjene odsutnog dr`avnog slu`benika, do
wegovog povratka,
b) zbog privremeno pove}anog obima posla, najdu`e
do {est mjeseci i
v) radi obuke pripravnika, dok traje pripravni~ki
sta`.
(4) Zasnivawe radnog odnosa iz stava 3. t. a) i b) ovog
~lana vr{i se bez javnog konkursa, s tim da kandidati
moraju ispuwavati propisane uslove radnog mjesta.
(5) Radni odnos na odre|eno vrijeme ne mo`e da preraste u radni odnos na neodre|eno vrijeme.
^lan 51.
(1) Republi~ki organ uprave mo`e odrediti da kandidat koji prvi put zasniva radni odnos u republi~kom organu uprave na neodre|eno vrijeme, provede odre|eno
vrijeme na probnom radu, po planu i programu koji donosi nadle`ni republi~ki organ uprave.
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(2) Probni rad mo`e trajati od 30 do 60 dana, zavisno
od vrste i slo`enosti poslova na radnom mjestu.
(3) U toku probnog rada kandidat se upoznaje sa sadr`ajem poslova i zadataka radnog mjesta u republi~kom
organu uprave, kao i sa na~inom pra}ewa i ocjewivawa
rezultata wegovog rada.
(4) Ukoliko je ocjena rada kandidata zadovoqavaju}a,
rukovodilac organa donosi rje{ewe o prijemu u radni
odnos na neodre|eno vreme. Ako je ocjena rada kandidata
nezadovoqavaju}a, rukovodilac organa donosi rje{ewe o
prestanku radnog odnosa i obavje{tava Agenciju radi
evidencije u Centralnom registru kadrova.
(5) Dr`avnom slu`beniku koji ne zadovoqi na probnom radu otkazuje se radni odnos, bez prava na nov~anu
naknadu zbog otkaza.
^lan 52.
Probni rad iz ~lana 51. ovog zakona ne odnosi se na
dr`avne slu`benike koje postavqa Vlada i lica koja zasnivaju radni odnos u svojstvu pripravnika.
5. Razrje{ewe postavqenih dr`avnih slu`benika
^lan 53.
(1) Dr`avni slu`benik kojeg postavqa Vlada razrje{ava se:
a) istekom vremena na koje je postavqen,
b) ako podnese pisanu ostavku,
v) ako bude izabran na javnu funkciju,
g) ako se ukine radno mjesto dr`avnog slu`benika na
koje je postavqen,
d) ako mu prestane radni odnos u skladu sa zakonom i
|) ako uzastopno dobije dvije negativne ocjene o radu.
(2) Rukovode}eg dr`avnog slu`benika koji po isteku
mandata ne bude ponovo izabran na isto radno mjesto,
Vlada razrje{ava, a dr`avni slu`benik se raspore|uje na
isto ili sli~no radno mjesto na koje je bio ranije raspore|en ili postavqen u isti ili drugi republi~ki organ
uprave, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana
dono{ewa odluke o razrje{ewu.
(3) U slu~aju da rukovode}i dr`avni slu`benik iz
stava 2. ovog ~lana odbije raspored, prestaje mu radni odnos.
^lan 54.
(1) Rje{ewe o razrje{ewu iz ~lana 53. ovog zakona donosi se u roku od 15 dana od dana nastupawa razloga zbog
kojih je dr`avni slu`benik razrije{en.
(2) Protiv rje{ewa iz stava 1. ovog ~lana nije dopu{tena `alba, ali se mo`e pokrenuti spor pred nadle`nim sudom.
V - OCJEWIVAWE I NAPREDOVAWE DR@AVNIH
SLU@BENIKA
^lan 55.
(1) Radi kvalitetnog i profesionalnog obavqawa poslova, podsticawa na boqe rezultate rada i stvarawe
uslova za pravilno odlu~ivawe o napredovawu i stru~nom usavr{avawu, vr{i se ocjewivawe rada dr`avnih
slu`benika.
(2) Ocjena rada dr`avnog slu`benika podrazumijeva
postignute rezultate pri izvr{avawu poslova radnog
mjesta i postavqenih radnih ciqeva, kvalitet rada, efikasnost u radu, samostalnost, stvarala~ku sposobnost i
inicijative, vje{tinu komunikacije, spremnost prilago|avawa promjenama i ostale sposobnosti koje zahtijeva
radno mjesto.
(3) Dr`avni slu`benici ocjewuju se obavezno svakih
{est mjeseci, s tim da se mo`e vr{iti i periodi~no
ocjewivawe svaka tri mjeseca, s tim {to rezultati periodi~nog ocjewivawa slu`e za polugodi{wu ocjenu rada.
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(4) Ne ocjewuju se dr`avni slu`benici koji su u jednoj kalendarskoj godini radili mawe od tri mjeseca, niti dr`avni slu`benik koji je zasnovao radni odnos na
odre|eno vrijeme.
(5) Dr`avni slu`benik ima pravo uvida u ocjenu svoga rada i pravo davawa primjedbi rukovodiocu.
(6) Ocjenu rada pomo}nika ministra i sekretara ministarstva vr{i ministar.
(7) Ocjenu rada svih drugih dr`avnih slu`benika vr{i neposredno pretpostavqeni dr`avni slu`benik ili
rukovodilac organa.
(8) Rukovodioce republi~kih uprava i republi~kih
upravnih organizacija koji su za svoj rad odgovorni Vladi ocjewuje komisija koju imenuje Vlada.
^lan 56.
(1) Rje{ewe o ocjeni rada dostavqa se dr`avnom slu`beniku.
(2) Ukoliko je periodi~na ocjena rada negativna, dr`avnom slu`beniku neposredni rukovodilac daje pisane
smjernice za otklawawe razloga za negativnu ocjenu.
(3) Ukoliko su dvije uzastopne ocjene o radu dr`avnog
slu`benika negativne, rukovodilac organa donosi
rje{ewe o prestanku radnog odnosa u proceduri propisanoj posebnim pravilnikom.
(4) Na rje{ewe iz stava 3. ovog ~lana koje donosi rukovodilac organa dr`avni slu`benik mo`e izjaviti
`albu Odboru u roku od 15 dana od dana prijema rje{ewa.
Odluka Odbora je kona~na.
(5) Ukoliko su negativne dvije uzastopne ocjene o radu rukovode}eg dr`avnog slu`benika, Vlada donosi
rje{ewe o razrje{ewu, a protiv wega mo`e se pokrenuti
spor pred nadle`nim sudom.
^lan 57.
Pravilnik o postupku ocjewivawa i napredovawa
dr`avnih slu`benika donosi Agencija.
VI - STRU^NO OSPOSOBQAVAWE I
USAVR[AVAWE I STRU^NI ISPIT ZA
RAD U UPRAVI
^lan 58.
(1) Dr`avni slu`benik ima pravo i du`nost da poha|a obuku za stru~no usavr{avawe i osposobqavawe (u
daqem tekstu: obuka) prema potrebama organa uprave.
(2) Sredstva za obuku obezbje|uju se u buxetu Republike Srpske.
^lan 59.
(1) Vlada, na prijedlog Agencije, donosi strategiju za
obuku i razvoj dr`avnih slu`benika za period od najmawe tri godine.
(2) Strategija iz stava 1. ovog ~lana donosi se na
osnovu iskazanih potreba koje organi dostavqaju Agenciji.
(3) Agencija u skladu sa strategijom iz stava 1. ovog
~lana donosi godi{wi program za obuku dr`avnih slu`benika i odgovorna je za wegovu primjenu.
(4) Rukovodioci organa mogu u saradwi sa Agencijom
utvr|ivati programe posebne obuke dr`avnih slu`benika prema svojim posebnim potrebama.
^lan 60.
Za vrijeme trajawa stru~nog usavr{avawa i
osposobqavawa u inostranstvu za potrebe republi~kih
organa uprave dr`avni slu`benik ima pravo na pla}eno
odsustvo. Ostala prava i obaveze izme|u dr`avnog slu`benika i rukovodioca organa ure|uju se posebnim ugovorom.
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^lan 61.
(1) Stru~ni ispit je ispit koji se pola`e radi sticawa posebnog uslova za zasnivawe radnog odnosa i
obavqawe upravnih i drugih stru~nih poslova iz djelokruga republi~kih organa uprave.
(2) Vlada uredbom bli`e ure|uje sadr`aj i na~in
polagawa stru~nog ispita, a Agencija donosi program za
polagawe i organizuje polagawe navedenog ispita.
VII - PRIPRAVNICI I VOLONTERI U
ORGANIMA UPRAVE
1. Pripravnici i pripravni~ki sta`
^lan 62.
(1) Pripravnik je lice koje nakon zavr{ene sredwe
{kole, vi{e {kole ili fakulteta prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu {kolske spreme.
(2) Pripravni~ki sta` za lica sa zavr{enom sredwom stru~nom spremom traje {est mjeseci, za lica sa zavr{enom vi{om stru~nom spremom devet mjeseci, a za lica sa zavr{enom visokom stru~nom spremom godinu dana.
(3) Pripravni~ki sta` ra~una se od dana zasnivawa
radnog odnosa u tom stepenu {kolske spreme.
(4) Republi~ki organ uprave du`an je da pripravnika
upozna sa sadr`inom programa i na~inom pra}ewa
wegovog osposobqavawa.
(5) Program o stru~nom osposobqavawu i na~inu
polagawa ispita pripravnika donosi Agencija.
^lan 63.
(1) Nakon isteka pripravni~kog sta`a pripravnik
pola`e stru~ni ispit.
(2) Za vrijeme obavqawa pripravni~kog sta`a pripravnik ima prava i obaveze kao i ostali zaposleni u
skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.
2. Volonter
^lan 64.
(1) Volonter je lice koje se nakon zavr{ene sredwe
{kole, vi{e {kole ili fakulteta prvi put prima na rad,
bez zasnivawa radnog odnosa (volonterski rad).
(2) Volonterski rad mo`e trajati onoliko vremena
koliko je zakonom propisano trajawe pripravni~kog
sta`a radi sticawa uslova za polagawe stru~nog ispita.
^lan 65.
Volonter ima pravo na dnevni odmor u toku rada, kao
i izme|u dva uzastopna radna dana, pravo na osigurawe u
slu~aju nesre}e na poslu i pravo na zdravstveno osigurawe kako je to regulisano propisima u pogledu nezaposlenih lica.
VIII - ODGOVORNOST DR@AVNIH SLU@BENIKA
^lan 66.
(1) Dr`avni slu`benik mo`e odgovarati disciplinski i materijalno.
(2) Krivi~na, odnosno prekr{ajna odgovornost ne
iskqu~uje disciplinsko ka`wavawe za isto djelo koje je
bilo predmet krivi~nog, odnosno prekr{ajnog postupka,
bez obzira na to da li je dr`avni slu`benik oslobo|en
krivi~ne, odnosno prekr{ajne odgovornosti.
1. Disciplinska odgovornost
^lan 67.
Dr`avni slu`benik disciplinski je odgovoran za
povrede radnih du`nosti.
^lan 68.
(1) Povrede radnih du`nosti mogu biti te`e i lak{e.
(2) Te`e povrede radnih du`nosti su:
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a) neizvr{avawe, nesavjesno, odnosno neblagovremeno izvr{avawe radnih du`nosti ili naloga neposrednog
rukovodioca,
b) pona{awe koje {teti ugledu slu`be,
v) nedostojno, uvredqivo ili na drugi na~in neprimjereno pona{awe prema pretpostavqenom, drugim zaposlenim, gra|anima, pravnim i fizi~kim licima i drugim strankama u postupku pred organom uprave,
g) odbijawe davawa podataka ili davawe neta~nih podataka republi~kim organima uprave, pravnim i fizi~kim licima, ako je davawe podataka propisano zakonom
ili propisom donesenim na osnovu zakona,
d) zloupotreba slu`benog polo`aja ili prekora~ewe
ovla{}ewa,
|) nezakonito raspolagawe materijalnim sredstvima,
e) radwe koje ometaju gra|ane, pravna lica i druge
stranke u ostvarivawu wihovih prava i interesa u postupku kod republi~kih organa uprave,
`) odbijawe izvr{avawa poslova radnog mjesta na koje je zaposleni raspore|en ili odbijawe naloga rukovodioca,
z) neopravdano izostajawe sa posla pet radnih dana u
toku {est mjeseci ili neopravdano izostajawe sa posla
tri radna dana uzastopno,
i) dolazak na rad u pijanom stawu ili pod uticajem
opojnih droga ili u`ivawe alkohola ili drugih opojnih
sredstava koja smawuju radnu sposobnost u toku radnog
vremena,
j) nasiqe po osnovu bilo kojeg vida diskriminacije
(starosne dobi, pola, invalidnosti, nacionalnog i etni~kog porijekla, jezika, vjeroispovijesti i sl.) i
k) ako iz neopravdanih razloga ne pribavi stav rukovodioca organa za u~e{}e u radu i komunikaciji sa organima i institucijama izvan republi~kih organa uprave
Republike Srpske ili o tome ne dostavi pisani izvje{taj.
^lan 69.
Lak{e povrede du`nosti iz radnog odnosa su:
a) u~estalo ka{wewe, neopravdano odsustvovawe u
toku radnog vremena ili raniji odlazak sa radnog mjesta,
b) nesavjesno ~uvawe slu`benih spisa ili podataka i
v) neopravdan izostanak sa posla jedan dan.
^lan 70.
(1) Za povrede radnih du`nosti iz ~lana 68. stav 2.
ovog zakona dr`avnom slu`beniku mo`e se izre}i disciplinska mjera:
a) nov~ana kazna od 20% do 30% plate za puno radno
vrijeme, ispla}ene za mjesec u kome je nov~ana kazna izre~ena, a u trajawu do {est mjeseci i zabrana napredovawa
u slu`bi u trajawu od jedne do tri godine, zavisno od izre~ene nov~ane kazne i
b) prestanak radnog odnosa.
(2) Nov~ana kazna iz stava 1. ta~ka a) ovog ~lana izvr{ava se administrativnim putem.
(3) Dr`avnom slu`beniku kome je izre~ena disciplinska mjera prestanka radnog odnosa prestaje radni
odnos danom kona~nosti rje{ewa kojim je disciplinska
mjera izre~ena.
^lan 71.
(1) Za povrede du`nosti iz ~lan 69. ovog zakona dr`avnom slu`beniku mo`e se izre}i nov~ana kazna do 20%
plate za puno radno vrijeme, ispla}ene za mjesec u kome je
nov~ana kazna izre~ena, a u trajawu do {est mjeseci.
(2) Nov~ana kazna iz stava 1. ovog ~lana izvr{ava se
administrativnim putem.
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^lan 72.
(1) Svako lice mo`e dati inicijativu za pokretawe
disciplinskog postupka, koja mora biti obrazlo`ena.
(2) Disciplinski postupak protiv dr`avnog slu`benika pokre}e rukovodilac organa ili lice koje on ovlasti, odnosno Vlada za dr`avne slu`benike koje postavqa
Vlada ili lice koje ona za to ovlasti.
(3) Disciplinski postupak pokre}e se pisanim zahtjevom, koji se dostavqa dr`avnom slu`beniku i disciplinskoj komisiji, a protiv istog `alba nije dopu{tena.
(4) Disciplinski postupak protiv dr`avnog slu`benika vodi disciplinska komisija.
(5) Disciplinsku komisiju imenuje rukovodilac organa, odnosno Vlada za dr`avne slu`benike koje
postavqa Vlada. Disciplinska komisija ima od tri do
pet ~lanova, ~lanovi komisije imenuju se iz reda dr`avnih slu`benika, s tim {to rukovodilac organa ne mo`e
biti ~lan komisije.
(6) Disciplinska komisija obavezna je zahtjev za
pokretawe disciplinskog postupka sa potrebnom dokumentacijom dostaviti nadle`nom sindikatu radi pribavqawa mi{qewa.
(7) Najmawe jedan ~lan disciplinske komisije mora
biti diplomirani pravnik.
^lan 73.
(1) Disciplinske mjere iz ~l. 70. i 71. ovog zakona
izri~e rukovodilac organa na osnovu prijedloga disciplinske komisije, odnosno Vlada za dr`avne slu`benike
koje postavqa Vlada na osnovu prijedloga disciplinske
komisije koju imenuje, uzimaju}i u obzir mjesto, vrijeme,
na~in i posqedice koje proizlaze iz u~iwene povrede.
(2) Kona~na odluka o izre~enoj disciplinskoj mjeri
dostavqa se Agenciji radi evidencije u Centralnom registru kadrova.
^lan 74.
Dr`avni slu`benik udaqava se iz republi~kog organa uprave u sqede}im slu~ajevima:
a) ako je potvr|ena optu`nica za krivi~no djelo
u~iweno u vr{ewu wegovih poslova i zadataka ili
b) ako se dr`avni slu`benik nalazi u pritvoru.
^lan 75.
Dr`avni slu`benik mo`e se udaqiti iz republi~kog
organa uprave u sqede}im slu~ajevima:
a) ako je protiv dr`avnog slu`benika potvr|ena optu`nica za krivi~no djelo za koje se mo`e izre}i kazna
zatvora u trajawu od najmawe tri godine ili
b) ako je pokrenut disciplinski postupak zbog
u~iwene te`e povrede radne du`nosti do zavr{etka disciplinskog postupka.
^lan 76.
(1) Rje{ewe o udaqewu dr`avnog slu`benika iz republi~kog organa uprave donosi rukovodilac organa, odnosno Vlada za dr`avne slu`benike koje postavqa Vlada.
(2) U slu~aju izre~enog udaqewa sa posla, dr`avni
slu`benik ima pravo na naknadu u iznosu od 50% svoje
plate, dok udaqewe traje.
^lan 77.
(1) Na rje{ewe o udaqewu koje donosi rukovodilac
organa dr`avni slu`benik mo`e izjaviti `albu Odboru
dr`avne uprave za `albe u roku od 15 dana od dana prijema rje{ewa.
(2) @alba ne odla`e izvr{ewe rje{ewa.
(3) Odbor dr`avne uprave za `albe odlu~i}e po `albi u roku od 30 dana od dana wenog prijema.
(4) Protiv rje{ewa o udaqewu koje donosi Vlada nije dopu{tena `alba, ali se mo`e pokrenuti spor pred
nadle`nim sudom.
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^lan 78.
(1) Pokretawe disiplinskog postupka zbog te`e povrede radne du`nosti zastarijeva istekom jedne godine
od u~iwene povrede, odnosno {est mjeseci za lak{e povrede.
(2) Vo|ewe disciplinskog postupka zbog te`e povrede du`nosti zastarijeva istekom dvije godine od
pokretawa disciplinskog postupka, odnosno jedne godine za lak{e povrede.
(3) Izre~ena disciplinska mjera ne mo`e se izvr{iti nakon isteka 60 dana od dana kona~nosti rje{ewa kojim je mjera izre~ena.
(4) Zastarjelost se ne odvija ako disciplinski postupak nije mogu}e pokrenuti ili voditi zbog odsustva dr`avnog slu`benika ili iz drugih opravdanih razloga.
^lan 79.
(1) Disciplinska kazna izre~ena kona~nim rje{ewem
upisuje se u Centralni registar kadrova.
(2) Disciplinska kazna bri{e se iz Centralnog registra kadrova ako dr`avnom slu`beniku ne bude izre~ena
nova disciplinska kazna u naredne dvije godine od izre~ene disciplinske kazne za lak{u povredu du`nosti, ili
u naredne ~etiri godine od izre~ene disciplinske kazne
za te`u povredu du`nosti.
^lan 80.
Bli`e odredbe o pokretawu i vo|ewu postupka za
utvr|ivawe povrede radnih du`nosti i druga pitawa od
zna~aja za za{titu radne discipline propisuju se uredbom Vlade.
2. Materijalna odgovornost
^lan 81.
(1) Dr`avni slu`benik odgovoran je za {tetu koju je
na radu ili u vezi sa radom, namjerno ili iz krajwe
nepa`we, prouzrokovao republi~kom organu uprave,
pravnom ili fizi~kom licu.
(2) Postojawe {tete, wenu visinu, okolnosti pod kojima je nastala, u~inioca {tete i na~in wene naknade
utvr|uje posebna komisija, koju formira rukovodilac
organa, odnosno Vlada.
(3) Ukoliko bi utvr|ivawe visine {tete prouzrokovalo nesrazmjerne tro{kove, visina {tete mo`e da se odredi u pau{alnom iznosu.
^lan 82.
(1) Dr`avni slu`benik se osloba|a odgovornosti za
{tetu koju je prouzrokovao izvr{ewem naloga neposrednog rukovodioca, ukoliko je rukovodiocu saop{tio da
izvr{ewe naloga mo`e da prouzrokuje {tetu.
(2) Ukoliko bi isplatom naknade za {tetu pri~iwenu
republi~kom organu uprave bila ugro`ena egzistencija
dr`avnog slu`benika i wegove u`e porodice, dr`avni
slu`benik se mo`e djelimi~no osloboditi pla}awa te
naknade.
^lan 83.
(1) Za {tetu koju dr`avni slu`benik na radu ili u vezi sa radom, namjerno ili iz krajwe nepa`we prouzrokuje pravnom ili fizi~kom licu, odgovara Republika Srpska.
(2) Ako Republika Srpska o{te}enom nadoknadi {tetu koju je dr`avni slu`benik prouzrokovao namjerno ili
iz krajwe nepa`we, ima pravo da od dr`avnog slu`benika zahtijeva naknadu pla}enog iznosa u roku od {est mjeseci.
(3) Rukovodilac organa du`an je da u roku od 90 dana
od dana ispla}ene naknade {tete obavijesti Pravobranila{tvo sa zahtjevom za naknadu pla}enog iznosa na ime
materijalne {tete.
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^lan 84.
(1) Rukovodilac organa, odnosno Vlada ili lice koje
ona za to ovlasti i dr`avni slu`benik mogu da zakqu~e
pisani sporazum kojim odre|uju visinu i na~in naknade
{tete, koji ima snagu izvr{ne isprave.
(2) Ako dr`avni slu`benik odbije da nadoknadi {tetu, pravo na naknadu {tete mo`e da se ostvari u parni~nom postupku.
^lan 85.
Republika Srpska odgovara za {tetu prouzrokovanu
dr`avnom slu`beniku na radu ili u vezi sa radom prema
op{tim pravilima obligacionog prava.
IX - PRESTANAK RADNOG ODNOSA
^lan 86.
(1) Dr`avnom slu`beniku prestaje radni odnos:
a) u slu~aju smrti,
b) istekom vremena na koje je zasnovan,
v) voqom dr`avnog slu`benika,
g) ispuwavawem zakonom propisanih uslova koji se
odnose na godine sta`a osigurawa i starosnu dob za penzionisawe u skladu sa Zakonom o penzijsko-invalidskom
osigurawu,
d) u slu~aju potpunog gubitka radne sposobnosti dr`avnog slu`benika - danom pravosna`nosti rje{ewa
nadle`nog organa,
|) u slu~aju nezadovoqavaju}eg probnog rada,
e) zbog dvije uzastopne negativne ocjene o radu,
`) u slu~aju ukidawa ili reorganizacije republi~kog
organa uprave ili ukidawa radnog mjesta, ako ne bude
raspore|en na drugo radno mjesto u roku od tri mjeseca
od kada je ostao neraspore|en,
z) ako pravosna`nom presudom bude osu|en na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci,
i) ako odbije premje{taj ili raspore|ivawe, kada nije potrebna saglasnost dr`avnog slu`benika ili iz
neopravdanog razloga ne stupi na radno mjesto na koje je
premje{ten ili raspore|en,
j) ako poslije prestanka razloga za mirovawe radnog
odnosa ne stupi na rad u roku od pet radnih dana ili poslije isteka javne funkcije u roku od 30 dana,
k) ako je prilikom zasnivawa radnog odnosa pre}utao
ili dao neta~ne podatke koji su bili od zna~aja za zasnivawe radnog odnosa i
l) ako dr`avni slu`benik koga postavqa Vlada nakon razrje{ewa u roku od tri mjeseca odbije
raspore|ivawe u istom ili drugom organu na radno mjesto koje odgovara wegovoj {kolskoj spremi.
(2) O prestanku radnog odnosa donosi se rje{ewe.
(3) Na rje{ewe koje donosi Vlada dr`avni slu`benik
nema pravo `albe, ali mo`e pokrenuti spor pred nadle`nim sudom.
(4) Na rje{ewe o prestanku radnog odnosa koje donosi rukovodilac organa dr`avni slu`benik mo`e izjaviti `albu Odboru za `albe u roku od 15 dana od dana prijema.
(5) Rje{ewe Odbora je kona~no i protiv wega se mo`e
pokrenuti spor pred nadle`nim sudom.
X - PRAVA DR@AVNIH SLU@BENIKA PRI
PROMJENI U ORGANIZACIJI ORGANA UPRAVE
^lan 87.
Promjena u organizaciji republi~kog organa uprave
mo`e uslijediti u slu~aju: ukidawa republi~kog organa
uprave ili wegovog razdvajawa ili spajawa sa drugim republi~kim organom uprave, promjene nadle`nosti i promjene u wegovoj unutra{woj organizaciji.
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^lan 88.
Ako republi~ki organ uprave bude ukinut, a wegov
djelokrug poslova ne preuzme nijedan republi~ki organ
uprave, dr`avni slu`benici iz ukinutog republi~kog
organa uprave postaju neraspore|eni.
^lan 89.
(1) Republi~ki organ uprave koji preuzima poslove
ili dio poslova iz nadle`nosti ukinutog republi~kog
organa uprave, preuzima i dr`avne slu`benike koji su
radili na preuzetim poslovima, rje{ewem koje donosi
rukovodilac republi~kog organa uprave koji preuzima
djelokrug poslova republi~kog organa uprave koji se
ukida.
(2) Do dono{ewa novog akta o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, dr`avni slu`benici ukinutog republi~kog organa uprave nastavqaju da
rade na poslovima na kojima su radili do ukidawa organa, a pravo na platu ostvaruju prema dotada{wim
rje{ewima.
(3) Poslije dono{ewa novog pravilnika, dr`avni
slu`benici raspore|uju se na odgovaraju}a radna mjesta
pri ~emu rukovodilac organa vodi ra~una na kojim poslovima su radili dr`avni slu`benici prije
raspore|ivawa.
^lan 90.
(1) U slu~aju razdvajawa ili spajawa dva ili vi{e republi~kih organa uprave u novi republi~ki organ uprave, svi dr`avni slu`benici imaju status neraspore|enih
do dono{ewa novog pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
(2) Rje{ewa o statusu neraspore|enih dr`avnih slu`benika donosi rukovodilac organa novog republi~kog
organa uprave, a za postavqena lica Vlada, o ~emu se obavje{tava Agencija.
(3) Poslije dono{ewa novog pravilnika dr`avni
slu`benici raspore|uju se na odgovaraju}a radna mjesta,
pri ~emu rukovodilac organa vodi ra~una na kojim poslovima su radili dr`avni slu`benici prije
raspore|ivawa.
^lan 91.
(1) U slu~aju dono{ewa novog pravilnika o
unutra{woj organizaciji, dr`avni slu`benici raspore|uju se na odgovaraju}a radna mjesta, pri ~emu rukovodilac organa vodi ra~una na kojim su poslovima radili
prije raspore|ivawa.
(2) Ako se op{tim aktom o sistematizaciji radnih
mjesta radno mjesto dr`avnog slu`benika ukine ili broj
dr`avnih slu`benika smawi, dr`avni slu`benici premje{taju se na druga odgovaraju}a radna mjesta.
(3) Ako ne postoji odgovaraju}e radno mjesto, dr`avni slu`benik mo`e biti premje{ten na radno mjesto koje odgovara wegovoj stru~noj spremi u drugi republi~ki
organ uprave, a ako takvo radno mjesto ne postoji ili se
dr`avni slu`benik ne mo`e rasporediti, postaje neraspore|en.
^lan 92.
(1) Neraspore|eni dr`avni slu`benik ima pravo na
platu koju je ostvarivao prema posqedwem rje{ewu donesenom prije sticawa statusa neraspore|enog.
(2) Sva prava iz radnog odnosa dr`avni slu`benik
ostvaruje u republi~kom organu uprave u kome mu je utvr|en status neraspore|enog.
(3) @alba na rje{ewe podnosi se Odboru u roku od 15
dana od dana prijema rje{ewa, ali `alba ne odla`e
izvr{ewe.
(4) Odbor }e odlu~iti po `albi u roku od 30 dana od
dana wenog prijema.
(5) Kona~no rje{ewe kojim se utvr|uje da je dr`avni
slu`benik postao neraspore|en dostavqa se Agenciji ra-
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di vo|ewa evidencije o internom tr`i{tu rada u okviru
Centralnog registra kadrova.
^lan 93.
Ako se dr`avni slu`benik koji je ostao neraspore|en
u roku od tri mjeseca ne rasporedi na radno mjesto koje
odgovara wegovoj stru~noj spremi u istom ili drugom republi~kom organu uprave, progla{ava se vi{kom na
osnovu kriterijuma koje donosi Vlada, na prijedlog
Agencije uz pribavqeno mi{qewe nadle`nog sindikata.
^lan 94.
(1) Vlada na prijedlog Agencije uz pribavqeno
mi{qewe nadle`nog sindikata donosi program zbriwavawa vi{ka dr`avnih slu`benika u upravi Republike
Srpske (u daqem tekstu: program).
(2) Programom iz stava 1. ovog ~lana bli`e se utvr|uju prava i obaveze dr`avnih slu`benika koji budu progla{eni vi{kom, ostvarivawe wihove za{tite, kao i
obaveze republi~kog organa uprave u sprovo|ewu programa.
^lan 95.
(1) Dr`avnom slu`beniku koji je progla{en vi{kom
pripada pravo na:
a) dokup sta`a u skladu sa Zakonom o penzijsko-invalidskom osigurawu ili
b) otpremnina u skladu sa Posebnim kolektivnim
ugovorom za zaposlene u organima uprave.
(2) Osim prava iz stava 1. ovog ~lana, dr`avni slu`benik ima pravo na:
a) godi{wi odmor u trajawu predvi|enim Zakonom i
Posebnim kolektivnim ugovorom, ako ga nije iskoristio
prije progla{avawa vi{kom i
b) otkazni rok u trajawu predvi|enim kolektivnim
ugovorom i zakonom, radi tra`ewa novog zaposlewa.
XI - ODLU^IVAWE O PRAVIMA I DU@NOSTIMA
DR@AVNIH SLU@BENIKA
^lan 96.
(1) O pravima i du`nostima dr`avnog slu`benika
odlu~uje rukovodilac organa, rje{ewem ako ovim zakonom nije druga~ije odre|eno.
(2) Pri odlu~ivawu o pravima i du`nostima dr`avnog slu`benika primjewuju se pravila op{teg upravnog
postupka, ako ovim ili posebnim zakonom nije druga~ije
odre|eno.
^lan 97.
(1) Radi ostvarivawa svojih prava, dr`avni slu`benik se pisano obra}a rukovodiocu organa.
(2) Protiv akta kojim je odlu~eno o wegovim pravima
ili obavezama, izuzev o statusnim pitawima, dr`avni
slu`benik ima pravo da podnese prigovor.
(3) Prigovor se podnosi rukovodiocu organa u roku
od osam dana od dana uru~ewa rje{ewa ili drugog pojedina~nog akta, a rukovodilac organa je du`an da o prigovoru odlu~i u roku od 15 dana od dana wegovog
podno{ewa.
(4) U postupku odlu~ivawa o podnesenom prigovoru,
rukovodilac organa preispituje svoju odluku i mo`e je
izmijeniti ili dopuniti.
(5) Dr`avni slu`benik ima pravo da podnese prigovor i u slu~aju kad rukovodilac organa u roku od 15 dana
od dana podno{ewa zahtjeva ne odlu~i o pravu ili obavezi na koji se zahtjev odnosi.
(6) Ako rukovodilac organa u utvr|enom roku ne
odlu~i o podnesenom prigovoru ili ako dr`avni slu`benik nije zadovoqan odlukom povodom podnesenog prigovora, dr`avni slu`benik se mo`e obratiti Odboru u roku od 15 dana od dana prijema, odnosno isteka roka u kome je trebalo odlu~iti o podnesenom prigovoru.
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(7) Rje{ewe Odbora je kona~no i protiv wega se mo`e
pokrenuti spor pred nadle`nim sudom u roku od 30 dana
od dana dostavqawa rje{ewa.
^lan 98.
Dr`avni slu`benik se mo`e za za{titu svojih prava
obratiti sindikatu.
XII - PLANIRAWE ZAPO[QAVAWA DR@AVNIH
SLU@BENIKA U ORGANIMA UPRAVE I
CENTRALNI REGISTAR KADROVA
1. Planirawe zapo{qavawa dr`avnih slu`benika
^lan 99.
(1) Na~in izrade i sadr`aj kadrovskog plana utvrdi}e Agencija.
(2) Republi~ki organi uprave mogu osnovati posebnu
unutra{wu organizacionu jedinicu za vo|ewe kadrovske
politike ili sistematizovati posebno radno mjesto.
^lan 100.
(1) Svaki republi~ki organ uprave priprema svoj kadrovski plan, koji mora biti uskla|en sa buxetom republi~kog organa uprave i dostavqa ga Agenciji.
(2) Agencija na osnovu pojedina~nih kadrovskih planova priprema prijedlog kadrovskog plana za sve republi~ke organe uprave i slu`be Vlade i dostavqa ga Vladi uz prethodno pribavqeno mi{qewe Ministarstva
finansija.
(3) Kadrovski plan Vlade ~ini zbir pojedina~nih kadrovskih planova za sve republi~ke organe uprave i slu`be Vlade.
^lan 101.
(1) Republi~ki organ uprave sprovodi dio kadrovskog plana Vlade koji se na wega odnosi.
(2) Za sprovo|ewe kadrovskog plana republi~kog organa uprave odgovoran je rukovodilac organa.
(3) Republi~ki organ uprave u svom godi{wem izvje{taju o radu i programu rada za narednu godinu izvje{tava Vladu o ostvarivawu kadrovskog plana za prethodnu godinu i o kadrovskom planu za narednu godinu.
2. Centralni registar kadrova
^lan 102.
(1) Agencija putem Centralnog registra kadrova vodi centralnu kadrovsku evidenciju, koja slu`i za
upravqawe kadrovima i drugim potrebama u oblasti
radnih odnosa.
(2) Centralna kadrovska evidencija vodi se kao informati~ka baza podataka.
^lan 103.
(1) U centralnu kadrovsku evidenciju upisuju se
sqede}i podaci o dr`avnim slu`benicima:
a) li~no ime, pol, adresa i jedinstven mati~ni broj
gra|ana,
b) vrsta radnog odnosa i datum wegovog zasnivawa,
v) radna mjesta na kojima je dr`avni slu`benik radio
od zasnivawa radnog odnosa u republi~kom organu uprave ili slu`bi Vlade,
g) stru~na sprema, polo`en stru~ni ispit, drugi
oblici stru~nog usavr{avawa, posebna znawa i drugi
podaci o stru~nosti dr`avnog slu`benika,
d) godine radnog iskustva i radnog sta`a, sta`a
osigurawa i sta`a osigurawa koji se ra~una sa uve}anim
trajawem,
|) datum navr{ewa radnog vijeka,
e) godi{wa ocjena rada,
`) izre~ene disciplinske mjere i utvr|ena materijalna odgovornost,
z) podaci potrebeni za obra~un plate i
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i) podaci u vezi sa prestankom radnog odnosa.
(2) Centralna kadrovska evidencija mo`e da sadr`i
i druge podatke odre|ene zakonom ili drugim propisom.
(3) Na~in vo|ewa centralne kadrovske evidencije i
obezbje|ivawe podataka potrebnih za upis u centralnu
kadrovsku evidenciju reguli{e Vlada svojom uredbom.
^lan 104.
(1) Republi~ki organi uprave du`ni su da dostave podatke za centralnu kadrovsku evidenciju u roku od osam
dana od dana nastanka podataka.
(2) Podaci upisani u centralnu kadrovsku evidenciju dostupni su rukovodiocima i drugim licima koja odlu~uju o pravima i du`nostima dr`avnih slu`benika i
upravnim inspektorima.
(3) Svaki dr`avni slu`benik ima pravo na uvid u one
podatke iz centralne kadrovske evidencije koji se na
wega odnose.
^lan 105.
Odredbe ovog zakona o podacima koji se upisuju u centralnu kadrovsku evidenciju o dr`avnim slu`benicima
primjewuju se i na namje{tenike.
^lan 106.
(1) Evidenciju internog tr`i{ta rada za republi~ke
organe uprave i slu`be Vlade vodi Agencija.
(2) Evidencija internog tr`i{ta rada sadr`i podatke o slobodnim radnim mjestima, dr`avnim slu`benicima koji `ele trajni ili privremeni premje{taj na drugo
radno mjesto, podatke o neraspore|enim dr`avnim slu`benicima i podatke o drugim kadrovskim potrebama.
(3) Podaci o dr`avnim slu`benicima upisuju se u
evidenciju internog tr`i{ta rada iz centralne kadrovske evidencije.
(4) Dr`avni slu`benik ima pravo da dobije sve podatke o kadrovskim potrebama sadr`ane u evidenciji internog tr`i{ta rada.
XIII - ODBOR DR@AVNE UPRAVE ZA @ALBE
^lan 107.
(1) Odbor ima status nezavisnog organa ~ije su nadle`nosti utvr|ene ovim zakonom.
(2) Odbor ima predsjednika i dva ~lana.
(3) Predsjednika i ~lanove Odbora imenuje Vlada na
osnovu javnog konkursa na period od ~etiri godine sa
mogu}no{}u ponovnog izbora.
(4) Predsjednik, ~lanovi Odbora i ostali zaposleni
nemaju status dr`avnog slu`benika, a prava iz radnog
odnosa ostvaruju u skladu sa op{tim propisom o radu.
(5) Odlukom Vlade utvrdi}e se kriterijumi za izbor
i imenovawe predsjednika i ~lanova Odbora, plate i
naknade za rad.
^lan 108.
(1) Unutra{wa organizacija Odbora utvr|uje se pravilnikom o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta, koji donosi Odbor, uz saglasnost Vlade.
(2) Pravila postupka i na~in odlu~ivawa po `albi
ure|uju se poslovnikom, koji donosi Odbor, a objavquje
se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
(3) Odbor o svom radu podnosi izvje{taj Vladi.
(4) Sredstva za rad Odbora obezbje|uju se u buxetu Republike Srpske.
^lan 109.
(1) Odbor u skladu sa ovim zakonom i podzakonskim
propisima odlu~uje u drugom stepenu o `albama koje se
odnose na statusna pitawa dr`avnih slu`benika, i to na
zahtjev:
a) dr`avnog slu`benika,
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b) u~esnika javnog konkursa i
v) republi~kog organa uprave u kom dr`avni slu`benik obavqa svoju du`nost.
(2) Pod statusnim pitawem dr`avnog slu`benika
podrazumijeva
se
zasnivawe
radnog
odnosa,
raspore|ivawe, ocjewivawe, napredovawe, disciplinska
i materijalna odgovornost i prestanak radnog odnosa.
^lan 110.
Odluke Odobra su kona~ne i protiv wih se mo`e pokrenuti spor pred nadle`nim sudom.
XIV - NAMJE[TENICI
^lan 111.
(1) Radna mjesta namje{tenika reguli{u se uredbom
Vlade.
(2) Za popunu slobodnog radnog mjesta namje{tenika
potrebno je da je radno mjesto utvr|eno pravilnikom i da
je wegovo popuwavawe u skladu sa donesenim kadrovskim
planom.
^lan 112.
(1) O pravima i du`nostima namje{tenika rje{ewem
odlu~uje rukovodilac organa.
(2) Namje{tenik ima pravo na platu, naknade i druga
primawa prema zakonu kojim se ure|uju plate za dr`avne
slu`benike.
^lan 113.
Na prava i du`nosti namje{tenika primjewuju se op{ti propisi o radu, kolektivni ugovor i odredbe
poglavqa II, poglavqa V koje se odnose na ocjewivawe,
poglavqa VI koje se odnose na stru~no usavr{avawe i
osposobqavawe, poglavqa VIII, poglavqa IX, X i XII ovog
zakona.
XV - NADZOR NAD PRIMJENOM PROPISA
^lan 114.
Nadzor nad sprovo|ewem ovog zakona vr{i ministarstvo nadle`no za poslove uprave putem upravne inspekcije.
^lan 115.
Poslovi nadzora odnose se na uskla|enost pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih
mjesta sa zakonom i podzakonskim propisima, zakonitost
sprovo|ewa internog oglasa i javnog konkursa, zakonitost raspore|ivawa, premje{taja i napredovawa dr`avnih slu`benika, blagovremenost i pravilnost
dostavqawa podataka koji se upisuju u Centralni registar dr`avnih slu`benika (kadrova), uskla|enost popuwavawa radnih mjesta sa kadrovskim planom, kao i na
druga pitawa u vezi sa radnim odnosom u republi~kim
organima uprave.
XVI - KAZNENE ODREDBE
^lan 116.
Nova~nom kaznom od 500,00 KM do 1.500,00 KM kazni}e se za prekr{aj odgovorno lice u republi~kom organu uprave ako:
a) dr`avnom slu`beniku onemogu}i ostvarivawe prava utvr|enih odredbama ~l. 10-19. ovog zakona,
b) ne obezbijedi po{ten i pravedan tretman svim u~esnicima u postupku javne konkurencije,
v) zaposli ili popuni radno mjesto u republi~kom
organu uprave suprotno odredbama ~l. 29-48. ovog zakona,
g) ne obezbijedi po{ten i pravedan tretman dr`avnih
slu`benika u kadrovskoj politici, stru~nom
osposobqavawu i usavr{avawu, bez obzira na wihovu
starosnu dob, invalidnost, pol, vjersku i nacionalnu
pripadnost i politi~ka opredjeqewa,
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d) onemogu}ava ili ometa organizovawe sindikata,
profesionalnih udru`ewa ili {trajka, u skladu sa zakonom,
|) dr`avnom slu`beniku odredi da radi prekovremeno, du`e od propisanog vremena,
e) zadr`i dr`avnog slu`benika na radu nakon sticawa uslova za odlazak u penziju po osnovu zakona,
`) dr`avnom slu`beniku ne obezbijedi pravo na otpremninu,
z) dr`avnom slu`beniku ne omogu}i vra}awe na rad
nakon isteka mirovawa prava iz radnog odnosa,
i) ne po{tuje princip jednakih mogu}nosti i razli~itosti dr`avnih slu`benika,
j) ne donese odluku po prigovoru u zakonom propisanom roku i
k) ne izvr{i nalo`ene inspekcijske mjere.
XVII - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
^lan 117.
Dr`avni slu`benici i ostali, a koji su zasnovali
radni odnos prema propisima koji su va`ili u trenutku
zasnivawa wihovog radnog odnosa, nastavqaju da rade u
skladu sa ovim zakonom.
^lan 118.
Postupci odlu~ivawa o pravima, obavezama i odgovornostima dr`avnih slu`benika u republi~kim organima uprave, po~eti po propisima koji su va`ili do dana stupawa na snagu ovog zakona okon~a}e se primjenom
tih propisa.
^lan 119.
Do dono{ewa novih ili uskla|ivawa postoje}ih podzakonskih akata sa odredbama ovog zakona primjewiva}e
se podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske.
^lan 120.
Stupawem na snagu ovog zakona prestaju da va`e odredbe ~l. 7-11., ~lana 13., ~lana 32., ~l. 42-77., ~l. 85-89.,
~lana 122. i ~lana 126. Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 16/02, 62/02, 38/03, 49/06 i 20/07), kao
i primjena Zakona o radnim odnosima u dr`avnim organima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 11/94 i
96/03) u odnosu na namje{tenike.
^lan 121.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-1875/08
25. novembra 2008. godine
Bawa Luka

Predsjednik
Narodne skup{tine,
Mr Igor Radoji~i}, s.r.

2275
Na osnovu ta~ke 2. Amandmana XL na Ustav Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
28/94), d o n o s i m

UKAZ
O PROGLA[EWU ZAKONA O JAVNOM OKUPQAWU

Progla{avam Zakon o javnom okupqawu, koji je Narodna skup{tina Republike Srpske usvojila na Dvadeset
petoj sjednici, odr`anoj 25. novembra 2008. godine - a
Vije}e naroda 8. decembra 2008. godine potvrdilo da
usvojenim Zakonom o javnom okupqawu nije ugro`en vitalni nacionalni interes konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.
Broj: 01-020-1591/08
10. decembra 2008. godine
Bawa Luka

Predsjednik
Republike,
Dr Rajko Kuzmanovi}, s.r.

25.11.2011.
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в) промјену у раду извора загађења која има утицај на
животну средину и
г) датум и ефекте трајног затварања постојећег извора
загађења.
(3) Упис обвезника у евиденцију из става 1. овог члана
обавља се на основу рјешења које доноси Фонд.
(4) Министар доноси правилник о облику, садржају и
начину вођења евиденције обвезника плаћања накнадa.
(5) Евиденција из става 1. овог члана је јавна.
Члан 27.
(1) Рад Фонда је јаван.
(2) Фонд благовремено и истинито, а на начин прописан статутом Фонда, обавјештава јавност о обављању дјелатности за коју је основан.
(3) Фонд је дужан да јавности и средствима јавног информисања на њихов захтјев даје информације о обављању
послова из своје дјелатности, те да им омогући увид у захтијевану документацију, у складу са Законом о слободи
приступа информацијама.
(4) Фонд може ускратити давање информације ако је
прописана као службена или пословна тајна.
Члан 28.
Новчаном казном од 200 КМ до 1.000 КМ казниће се за
прекршај одговорно лице у Фонду ако:
а) не води евиденцију обвезника плаћања накнаде
(члан 26. став 1.),
б) не доставља извјештаје о остваривању програма рада Фонда у прописаном року или на захтјев Министарства
и Владе (члан 11. став 8.) и
в) благовремено и истинито не обавјештава јавност о
обављању своје дјелатности за коју је основан на начин
прописан статутом Фонда (члан 26. став 2.).
Члан 29.
(1) Влада ће у року од годину дана од дана ступања на
снагу овог закона донијети акта из члана 20. став 2. овог
закона.
(2) Министар ће у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона донијети правилник о облику, садржају и начину вођења евиденције обвезника плаћања
накнадa из члана 26. став 4. овог закона.
Члан 30.
(1) Надзорни одбор Фонда престаје да ради даном ступања на снагу овог закона.
(2) Влада ће, у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона извршити именовање чланова Управног одбора Фонда и расписати јавни конкурс за избор и именовање директора Фонда, у складу са овим законом.
(3) Фонд ће у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона ускладити пословање и опште акте са одредбама овог закона.
Члан 31.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон
о Фонду за заштиту животне средине (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 51/02 и 53/07).
Члан 32.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1703/11
3. новембра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

2044
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м
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УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРЖАВНИМ
СЛУЖБЕНИЦИМА

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
државним службеницима, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Дванаестој сједници, одржаној
3. новембра 2011. године, а Вијеће народа 14. новембра
2011. године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о државним службеницима није
угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3050/11
15. новембра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
O ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА
О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА

Члан 1.
У Закону о државним службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), (у даљем тексту: Закон) у члану 3. ријечи: “или другим прописом” бришу се.
Члан 2.
У члану 18. додаје се нови став 4., који гласи:
“(4) Члановима уже породице, у смислу овог закона,
сматрају се: брачни и ванбрачни супружник, дјеца (брачна,
ванбрачна и усвојена), пасторчад, мајка, отац, очух, маћеха, усвојилац, дјед и баба по мајци и по оцу, браћа и сестре
и остали чланови заједничког домаћинства.”.
Члан 3.
Члан 21. мијења се и гласи:
“(1) Државни службеник дужан је да извршава послове
и задатке радног мјеста и усмене или писане налоге надлежног руководиоца.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, државни службеник није дужан да изврши усмени налог када сматра да је
супротан позитивним прописима, правилима струке, кодексу понашања или да његово извршење може проузроковати штету, и у том случају у писаном облику саопштава
надлежном руководиоцу разлоге неизвршавања усменог
налога.
(3) Уколико државни службеник поступи у складу са
ставом 2. овог члана, дужан је да изврши налог који надлежни руководилац понови у писаном облику, чиме се ослобађа одговорности за случај наступања штетних посљедица.
(4) Државни службеник дужан је да одбије извршење
налога ако би то представљало кривично дјело и о томе писано обавјештава руководиоца органа, односно орган који
надзире рад републичког органа управе, ако је налог издао
руководилац органа.
(5) Приликом учешћа у раду и комуникацији са органима и институцијама изван републичких органа управе Републике Српске државни службеник дужан је да затражи
став руководиоца органа који је дужан да тражени став достави у писаном облику.
(6) О раду и комуникацији са органима и институцијама из става 5. овог члана државни службеник дужан је да
достави писани извјештај руководиоцу органа.
(7) Државни службеник дужан је да чува службену или
другу тајну утврђену законом или другим прописом и да
чува као тајну све податке које је сазнао у току поступка о
странкама и њиховим правима, обавезама и правним интересима, у складу са законом.
(8) Руководилац органа може државног службеника
ослободити обавезе чувања службене или друге тајне у
судском или управном поступку ако је ријеч о подацима
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без којих у том поступку није могуће утврдити чињенично
стање и донијети закониту одлуку.
(9) Државни службеник дужан је да са дужном пажњом
користи имовину која му је повјерена у сврху обављања
његових дужности и не смије је користити за постизање
личног интереса или за друге незаконите активности.”.
Члан 4.
Послије члана 21. назив одјељка 3: “Неспојивост и сукоб интереса” мијења се и гласи: “Сукоб интереса”.
Члан 5.
Члан 22. мијења се и гласи:
“(1) Сукоб интереса постоји у ситуацијама у којима државни службеник има приватни интерес који може утицати на непристрасно и објективно вршење његове дужности.
(2) Под приватним интересом државног службеника
подразумијева се корист или привилегија коју он или члан
његове уже породице могу остварити с обзиром на послове које он обавља.”.
Члан 6.
Послије члана 22. додају се нови чл. 22а. и 22б., који
гласе:
“Члан 22а.
(1) Лице које се бави самосталном дјелатношћу налази
се у сукобу интереса и не може засновати радни однос у статусу државног службеника у републичком органу управе.
(2) Уколико је државни службеник приликом пријема у
радни однос прећутао постојање сукоба интереса, руководилац органа је дужан да покрене дисциплински поступак.
Члан 22б.
(1) У случају да сукоб интереса наступи у току трајања
радног односа, државни службеник дужан је да се у року
од седам дана од дана настанка разлога који су довели до
сукоба интереса изјасни да ли ће их отклонити.
(2) Ако се државни службеник изјасни да ће отклонити
разлоге који су довели до сукоба интереса, дужан је да их
у року од 15 дана од дана давања изјаве из става 1. овог
члана отклони.
(3) Уколико државни службеник није у прописаном року отклонио разлоге који доводе до сукоба интереса, руководилац органа дужан је да покрене дисциплински поступак.”.
Члан 7.
У члану 24. у ставу 1. ријеч: “Изузетно” и запета бришу се, а ријеч: “државни” замјењује се ријечју: “Државни”.
У тачки г) ријечи: “обуком и стручним усавршавањем
државних службеника” замјењују се ријечима: “вршити
обуку и стручно усавршавање”.
Члан 8.
Послије члана 24. додаје се нови члан 24а., који гласи:
“Члан 24а.
Државни службеник у свом раду не смије слиједити
инструкције политичких странака и за вријеме радног времена на било који начин подстицати друга лица да се укључе у рад политичке странке.”.
Члан 9.
У члану 26. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Послије спроведеног јавног конкурса и након што
Агенција потврди да је јавни конкурс спроведен у складу
са законом Влада поставља државне службенике из става
1. овог члана на период од пет година са могућношћу обнове мандата, по процедури из става 1. овог члана.”.
Члан 10.
У члану 29. послије става 2. додаје се нови став 3., који гласи:
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“(3) Услови из става 1. овог члана примјењују се и на
намјештенике, осим услова из става 1. тачка б) подтачка
2).”.
Члан 11.
У члану 33. у ставу 2. ријеч: “није” замјењује се ријечју: “је”.
Послије става 2. додају се нови ст. 3, 4. и 5., који гласе:
“(3) Кандидати који не испуњавају услове из јавног
конкурса не позивају се на интервју, о чему ће на приједлог
комисије одлучити Агенција закључком, против кога је допуштена посебна жалба.
(4) Жалба се подноси Одбору у року од три дана од дана пријема закључка.
(5) Одбор одлучује о жалби у року од десет дана од дана пријема жалбе, а жалба одгађа извршење закључка.”.
Члан 12.
У члану 34. у ставу 4. послије ријечи: “налази” додају
се запета и ријечи: “односно Влада за оне републичке
управе и републичке управне организације које за свој рад
одговарају Влади”.
У ставу 5. ријечи: “републичког органа” замјењују се
ријечју: “републичке”.
У ставу 9. број: “60” замјењује се бројем: “30”, а број:
“30” замјењује се бројем: “15”.
Члан 13.
У члану 35. у ставу 2. ријечи: “пријављених на јавни
конкурс” замјењују се ријечима: “који испуњавају услове
јавног конкурса” и додаје запета.
Члан 14.
Члан 38. мијења се и гласи:
“(1) Обавјештење и рјешење о постављењу, односно
избору доставља се свим кандидатима који су учествовали
на интервјуу.
(2) Кандидат има право да у року од 15 дана од дана
пријема обавјештења и рјешења о избору изјави жалбу ако
сматра да су се у изборном поступку десиле такве неправилности које би могле утицати на објективност његовог
исхода.
(3) Жалба се подноси Одбору, изузев ако је ријеч о државним службеницима које поставља Влада, а који против
рјешења о постављењу могу покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема рјешења.”.
Члан 15.
У члану 39. у ставу 2. ријечи: “може да изабере” замјењују се ријечју: “бира”.
Члан 16.
Члан 40. ми је ња се и гла си:
“(1) Јав ни кон курс, од но сно ин тер ни оглас ни је
успио у сље де ћим слу ча је ви ма:
а) ако не ма при ја вље них кан ди дата,
б) ако ни ко од кан ди дата не ис пу ња ва усло ве про пи са не јав ним кон кур сом, од но сно ин тер ним огла сом
или
в) уко ли ко ни ко од кан ди дата не до би је ми ни ма лан број бодо ва утвр ђе них пра вил ни ком ко јим се бли же уре ђу ју пра ви ла и про це ду ре за за по шља ва ње и
по ста вља ње др жав них слу жбе ни ка.
(2) О раз ло зи ма неу спје лог јав ног кон кур са, од но сно ин тер ног огла са, на приједлог комисије, Агенција доноси закључак и доставља га органу и кандидатима.”.
Члан 17.
Члан 44. мијења се и гласи:
“(1) На интерном огласу могу учествовати државни
службеници из свих републичких органа управе који испуњавају услове из интерног огласа.
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(2) Процедуру избора кандидата посредством интерног
огласа спроводи Агенција у складу са овим законом.
(3) Уз пријаву на интерни оглас кандидати су дужни да
приложе доказе о испуњавању општих и посебних услова.
(4) Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, на приједлог комисије, одбацује Агенција закључком,
против кога је допуштена посебна жалба.
(5) Кандидати који не испуњавају услове из интерног
огласа не позивају се на интервју, о чему ће на приједлог
комисије одлучити Агенција закључком, против кога је допуштена посебна жалба.
(6) Жалба се подноси Одбору у року од три дана од дана пријема закључка.
(7) Одбор ће одлучити о жалби у року од десет дана од
дана пријема жалбе.
(8) Жалба одгађа извршење закључка.
(9) Процедуру избора намјештеника путем интерног
огласа спроводи републички орган управе.”.
Члан 18.
Послије члана 44. додаје се нови члан 44а., који гласи:
“Члан 44а.
(1) Ако је изабран кандидат из истог републичког органа управе, руководилац органа доноси рјешење о његовом
распореду са једног радног мјеста на друго, а ако је изабран кандидат из другог републичког органа управе, рјешење о његовом распореду доноси руководилац органа у
који је кандидат изабран.
(2) Обавјештење и рјешење о избору кандидата достављају се свим кандидатима који су учествовали на интервјуу.
(3) На рјешење из става 1. овог члана може се уложити
жалба Одбору у року од 15 дана од дана пријема рјешења.
(4) Жалба одгађа извршење рјешења.
(5) Изабрани кандидат дужан је да ступи на рад у року
од 15 дана од дана коначности рјешења.”.
Члан 19.
Члан 48. мијења се и гласи:
“(1) Државни службеник може без своје сагласности
бити распоређен на неодређено вријеме у истом републичком органу управе на радно мјесто које одговара његовој
стручној спреми ако то налажу нова организација или рационализација послова.
(2) На основу писаног споразума руководилаца органа,
државни службеник може уз своју сагласност бити на
неодређено вријеме распоређен у други републички орган
управе уколико у истом органу нема упражњених радних
мјеста који одговарају његовој стручној спреми.
(3) Жалба на рјешење о распоређивању из става 1. овог
члана подноси се Одбору у року од 15 дана од дана пријема рјешења и она одгађа извршење рјешења.
(4) Одбор ће одлучити о жалби у року од 30 дана од дана њеног пријема.”.
Члан 20.
У члану 49. уставу 2. ријеч: “старјешине” замјењује се
ријечју: “руководиоца”.
Члан 21.
У члану 53. у ставу 3. послије ријечи: “одбије распоред” додају се ријечи: “или да нема упражњеног радног
мјеста на које би могао бити распоређен”.
Члан 22.
У члану 60. послије става 1. додају се нови ст. 2. и 3.,
који гласе:
“(2) Трошкове стручног усавршавања и оспособљавања сноси републички орган управе.
(3) Послије стручног усавршавања и оспособљавања
државни службеник обавезан је да остане на раду у репу-
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бличком органу управе најмање двоструко дуже времена
од трајања додатног образовања, а у супротном, дужан је
да једнократно врати све трошкове стручног усавршавања
и оспособљавања.”.
Члан 23.
У члану 62. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Приправник је лице које након завршене средње
школе, више школе или првог и другог циклуса студија на
високошколској установи први пут заснива радни однос у
том степену школске спреме.”.
У истом члану послије става 1. додаје се став 2., који
гласи:
“(2) Приправник се у републички орган управе прима
на основу јавног конкурса, који расписује и спроводи републички орган управе који врши пријем приправника.”.
Досадашњи ст. 2, 3, 4. и 5. постају ст. 3, 4, 5. и 6.
Члан 24.
Послије члана 63. додају се нови чл. 63а. и 63б., који
гласе:
“Члан 63а.
(1) Приправници се оспособљавају за самосталан рад
према посебном програму стручног оспособљавања, који
доноси руководилац органа.
(2) Руководилац одређује ментора који прати оспособљавање.
(3) Ментор одређује приправнику појединачан програм
оспособљавања и државне службенике који прате његов
рад у различитим временским размацима.
(4) Послије окончања приправничког стажа ментор даје руководиоцу писано мишљење о оспособљености приправника.
Члан 63б.
Одредбе чл. 61, 62, 63. и 63а. овог закона примјењују се
и на државног службеника који у току трајања радног односа у републичком органу управе стекне виши степен
стручне спреме од степена стручне спреме радног мјеста
на којем ради.”.
Члан 25.
У члану 68. у ставу 2. у тачки ј) ријеч: “и” брише се и
додаје запета.
У тачки к) послије ријечи: “извјештај” додају се запета
и три нове т. л), љ) и м), које гласе:
“л) употреба лажне исправе ради остваривања права у
служби,
љ) повреда кодекса понашања државних службеника и
м) непријављивање разлога који су довели до сукоба
интереса или њихово неотклањање у прописаном року”.
Члан 26.
У члану 69. у тачки б) послије ријечи: “списа” додају се
запета и ријеч: “ствари”.
Члан 27.
У члану 70. став 1. мијења се и гласи:
“(1) За повреде радних дужности из члана 68. став 2.
овог закона државном службенику може се изрећи дисциплинска мјера:
а) новчана казна од 20% до 30% плате за пуно радно
вријеме, исплаћене за мјесец у коме је новчана казна изречена, а у трајању до шест мјесеци,
б) распоред на радно мјесто ниже категорије или звања,
у оквиру исте стручне спреме, у трајању до годину дана
или
в) престанак радног односа.”.
Члан 28.
У члану 71. у ставу 1. послије ријечи: “може се изрећи”
додају се ријечи: “писмена опомена или”.
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Члан 29.
У члану 74. у тачки а) ријеч: “или” брише се и додаје се
запета.
У тачки б) послије ријечи: “притвору” додају се ријеч:
“или” и нова тачка в), која гласи:
“в) ако би његово присуство на раду штетило интересу
органа или ометало вођење дисциплинског поступка”.
Члан 30.
Члан 78. мијења се и гласи:
“(1) Покретање дисциплинског поступка због учињене
теже повреде радне дужности застаријева истеком шест
мјесеци од дана сазнања за учињену повреду или годину
дана од учињене повреде, а за учињену лакшу повреду
радне дужности истеком 30 дана од дана сазнања за учињену повреду или шест мјесеци од учињене повреде.
(2) Вођење дисциплинског поступка због учињене теже повреде радне дужности застаријева истеком годину дана од дана покретања дисциплинског поступка, а за лакшу
повреду радне дужности истеком шест мјесеци од дана покретања дисциплинског поступка.
(3) Изречена дисциплинска мјера не може се извршити
након истека 60 дана од дана коначности рјешења којим је
мјера изречена.
(4) Застарјелост не тече ако дисциплински поступак
није могуће покренути или водити због одсуства државног
службеника или из других оправданих разлога.”.
Члан 31.
У члану 86. у ставу 1. у тачки г) ријечи: “који се односе на године стажа осигурања и старосну доб” бришу се.
У тачки к) брише се ријеч: “и” и додаје запета.
У тачки л) послије ријечи: “спреми” додају се ријеч:
“и” и нова тачка љ), која гласи:
“љ) због изречене дисциплинске мјере престанка радног односа”.
Члан 32.
У члану 91. ст. 2. и 3. мијењају се и гласе:
“(2) Ако се општим актом о систематизацији радних мјеста радно мјесто државног службеника укине или број државних службеника смањи, руководилац органа распоређује државног службеника на одговарајуће радно мјесто у
складу са правилником о критеријумима за распоред државних службеника, који доносе републички органи управе.
(3) Ако не постоји одговарајуће радно мјесто у органу,
државни службеник може бити распоређен на радно мјесто
које одговара његовој стручној спреми у други републички
орган управе, а ако такво радно мјесто не постоји или се
државни службеник не може распоредити, у складу са правилником из става 2. овог члана, државни службеник постаје нераспоређен.”.
Члан 33.
У члану 109. додаје се нови став 3., који гласи:
“(3) Поступак за заштиту права државног службеника
пред Одбором је обавезан прије покретања судског поступка, осим у случају постављења, односно разрјешења руководећег државног службеника.”.
Члан 34.
У члану 111. додају се нови ст. 3. и 4., који гласе:
“(3) Заснивање радног односа намјештеника врши се
путем јавног конкурса, који расписује и поступак спроводи републички орган управе.
(4) Влада уредбом прописује поступак спровођења јавног конкурса за пријем намјештеника.”.
Члан 35.
Члан 113. мијења се и гласи:
“(1) Одредбе овог закона примјењују се и на намјештенике, изузев одредаба поглавља III - Радна мјеста државних службеника, одредаба поглавља IV, одјељка 2. Заснивање радног односа и члана 61.
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(2) На права и дужности намјештеника која нису регулисана овим законом примјењују се општи прописи о раду
и колективни уговор.”.
Члан 36.
Послије члана 119. додаје се нови члан 119а., који гласи:
“Члан 119а.
Руководиоци републичких органа управе, у року од
шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона, донијеће правилник из члана 91. став 2. Закона.”.
Члан 37.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1709/11
3. новембра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

2045
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ КРИВИЧНИХ
САНКЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
извршењу кривичних санкција Републике Српске, који је
Народна скупштина Републике Српске усвојила на Дванаестој сједници, одржаној 3. новембра 2011. године, а Вијеће народа 14. новембра 2011. године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о извршењу
кривичних санкција Републике Српске није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3051/11
15. новембра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о извршењу кривичних санкција Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
12/10) у члану 1. ријечи: “казне малољетничког затвора,
извршење васпитних мјера” и запета бришу се.
Члан 2.
У члану 8. у ставу 1. тачка г) брише се.
Тачка д) мијења се и гласи:
“д) “малољетник” је дијете или младо лице са којим се
према важећем правном систему, сходно учињеном дјелу,
може поступати на начин који се разликује од начина поступања са одраслим лицима,”.
Досадашње т. д), ђ), е), ж), з), и), ј), к) и л) постају т. г),
д), ђ), е), ж), з), и), ј) и к).
Члан 3.
У члану 11. у ставу 4. ријечи: “и одјељења са максималним обезбјеђењем и интензивним програмом поступања”
бришу се.
Члан 4.
У члану 15. у ставу 2. ријечи: “пет година” замјењују се
ријечима: “три године”.
У ставу 3. ријечи: “пет година” замјењују се ријечима:
“три године”.

27.04.2012.
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УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
државним службеницима, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Седамнаестој сједници, одржаној 4. априла 2012. године, а Вијеће народа 17. априла
2012. године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о државним службеницима није
угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-1173/12
19. априла 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА

Члан 1.
У Закону о државним службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и 117/11) у члану 32.
послије става 2. додаје се нови став 3., који гласи:
“(3) Поступак избора кандидата за државне службенике које поставља Влада руководилац органа дужан је да покрене најкасније 60 дана прије истека мандата лицу које је
постављено на то радно мјесто.”.
Члан 2.
У члану 40. у ставу 1. у тачки б) ријеч: “или” брише се
и додаје се запета.
У тачки в) послије ријечи: “државних службеника” додају се ријеч: “или” и нова тачка г), која гласи:
“г) уколико Влада не донесе рјешење о постављењу у
року од 30 дана од дана пријема приједлога Агенције, односно руководилац органа не донесе рјешење о заснивању
радног односа, односно рјешење о распоређивању у року
од 15 дана од дана пријема приједлога Агенције”.
Члан 3.
У члану 41. тачка а) брише се.
Члан 4.
Члан 42. мијења се и гласи:
“(1) Акт о постављењу вршиоца дужности доноси се у
случају оснивања новог републичког органа управе, смрти
или разрјешења државног службеника.
(2) Влада именује вршиоца дужности на период до 90
дана, без спровођења поступка јавне конкуренције, с тим
да се за исто радно мјесто акт о постављењу може донијети још највише два пута узастопно.”.
Члан 5.
У члану 86. у ставу 1. тачка г) мијења се и гласи:
“г) када наврши 65 година живота и најмање 15 година
стажа осигурања или 60 година живота и 40 година стажа
осигурања,”.
Члан 6.
Члан 95. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Државном службенику који је проглашен вишком
припада право на отпремнину у складу са Посебним колективним уговором за запослене у органима управе.”.
Члан 7.
У члану 116. послије тачке в) додаје се тачка ва), која
гласи:
“ва) не покрене поступак избора кандидата у року који
је прописан чланом 32. став 3. овог закона,”.
Члан 8.
Овлашћује се Законодавни одбор Народне скупштине
Републике Српске да изради пречишћени текст Закона о
државним службеницима.
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Члан 9.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-503/12
4. априла 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

946
На основу члана 81. став 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и
86/10), члана 28. став 1. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и 117/11), члана 28.
став 1. Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у републичким органима управе Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/09 и
105/11), члана 9. Уредбе о категоријама и звањима државних службеника (“Службени гласник Републике Српске бр. 18/09, 131/10
и 8/11) и члана 10. Уредбе о радним мјестима намјештеника (“Службени гласник Републике Српске бр. 18/09, 131/10 и 8/11), уз сагласност Владе Републике Српске, министар за избјеглице и расељена лица д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ
И РАСЕЉЕНА ЛИЦА
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилник се састоји од:
а) унутрашње организације (организационе јединице, њихов
дјелокруг и међусобни односи),
б) систематизације радних мјеста (укупан број радних мјеста
државних службеника и намјештеника; називи радних мјеста,
описи послова радних мјеста са категоријама и звањима за државне службенике, односно радним мјестима намјештеника; потребан
број државних службеника и намјештеника за свако радно мјесто
и посебни услови за заснивање радног односа) и
в) организационог дијаграма (шематски приказ односа између
посебних, основних и основних са унутрашњим организационим
јединицама).
II - УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Члан 2.
(1) Организационе јединице оснивају се као:
а) основне,
б) посебне,
ц) унутрашње.
(2) Основне организационе јединице су:
а) ресори.
(3) Посебне организационе јединице су:
а) Кабинет министра,
б) Секретаријат Министарства.
(4) Унутрашње организационе јединице су:
а) одјељење,
б) одсјек.
Члан 3.
(1) У Министарству се оснивају посебне, основне и унутрашње организационе јединице.
(2) Посебне организационе јединице су:
а) Кабинет министра,
б) Секретаријат Министарства.
(3) Основне организационе јединице су:
а) Ресор за другостепени поступак, развој, информисање и
аналитику,
б) Ресор за имовинско-правне послове,
ц) Ресор за планирање, пројектовање и послове управљања
смјештајним капацитетима.

13.7.2016.

5.

(

. 4/12 33/14)

23

.

176.
,
(

57

-

: 01-020-2194/16
2016.

,

20/14).

,

, . .

177.


-

.

: 02/1-021-416/16
2016.

7.

1.
14.

, . .

,
: 18

1.
2.

1011

(2)
XL

(

28/94),

2.

,

-

(
. 118/08, 117/11 37/12)
: 20.
:
1.

-

-

..
2.
16.

2.

:

(2)

,

,
,
,

,
2016.

4.

23.

-

2016.

-

30.

..
3.

: 01-020-2193/16
2016.

16.

-

.
5.

,

16 ,


,

:

16 .

(1)

-

, . .

,

.

(2)
1.
121/12 15/16)
(2)

(
. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12,
36.
2.
:

,

,

.
(3)

,

. 1. 2.
,

..



18.

:

(1)
,
, . .

-

4.

-

.

: 02/1-021-787/16
2016.

,

:

,

,

-

.

1012
28/94),

,

..

2.

23.

-

,

(2)
XL

(

2.

,

-

1.

,

.

(3)

.

(4)

,

-

,
1.
,

.
(5)
,
23.

2016.

,

4.

,
2016.

-

,

,
.

(6)
.

24

57

(7)

(

,
,

,

,

,

..

,

,

),

,

,
,

,

1.
,

,

19.

-

,

,

,

(1)

ea o e
o o o
o o o o a a
o o o o a a a, o o o
a
o a a o a a e
o
(2) o o
a a 1. o o
a a
,
62. a 3.
..
.
14.

-

70.

1.

)

 )

15.

,

(4)

71.
:  10%,
:

,

-

..

:

6.
4.

. 5.

.
(6)

-

 )

:

:

: 



: 
,

,

.

,

51.
,

1013

2.

XL

(

2.

:

,
2016.

23.

2016.

,
.
..

: 1.

VII

: 01-020-2197/16
2016.

-

-

,
-

.
5.

9.
:

,

,
4.

(2)

-

,
, . .

60

8.



.

: 02/1-021-788/16
2016.

28/94),
)

1.500,00
12.000
.



..
7.

20%


17.

23.

3.

.

:

:

16.
:  500,00
:  2.000

116.

-

,

1.

6,

(5)

50.
.
)
),

,

,

,.

2.

48.

:

20%

.

.

e
e a a e,
a a a o
a(
).
,
-

13.

:

,



12.
:

65.

,

)
)
(3)

: 2.

64.

,

(2)

.

.

a
a

,
,

63 .

-

:

.

11.

-

5.
(1)

13.7.2016.

,

, . .




10.
62.

. 1.

3.

:

1.

(1)
.
(3)

,

..

-

(
,
98/11)
3.
1,
29. . 1, 4. 5, . 30, 31. 32,
33. . 1.
3, . 34. 38,
47.
1,
48. . 2. 5,
49.
1,
50. . 1, 2. 4,
55,
56.
1,
57. . 1. 2,
59. . 1. 2,
60.
1,

