
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФБИХ, број 4/12
На основу члана IV.Б.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим 

УКАЗ 

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРЖАВНОЈ СЛУЖБИ У
ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Проглашава се Закон о измјенама и допунама Закона о државној служби у Федерацији Босне и Херцеговине
који је донио Парламент Федерације БиХ на сједници Представничког дома од 23.11.2011. године и на
сједници Дома народа од 20.12.2011. године. 

Предсједавајућа
Дома народа

Парламента Федерације БиХ
Каролина Павловић, с. р.

Предсједавајући
Представничког дома

Парламента Федерације БиХ
Др Денис Звиздић, с. р.

ЗАКОН 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРЖАВНОЈ СЛУЖБИ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Члан 1. 

У Закону о државној служби у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр.
29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 и 8/06) у члану 1. у ставу 1. ријечи: "кантона, града и општине", бришу се. 

Члан 2. 

У члану 2. у ставу 1. ријечи: "кантона, градова и општина", бришу се. 

У члану 2. у ставу 2. у трећем реду ријечи: "изузев у органима државне службе општина, чији су поједини
дијелови према Дејтонском споразуму и према одлукама Високог представника, припали другом ентитету или
другој општини", бришу се. 

Члан 3. 

У члану 6. у ставу 1. у тачки а), у тачки 5) ријечи: "федерални и главни кантонални", бришу се. 



Члан 4. 

У члану 7. у ставу 2. ријечи: "односно влади кантона", бришу се. 

Члан 5. 

У члану 9. у ставу 2. ријечи: "односно министру и влади кантона", бришу се. 

Члан 6. 

У члану 11. у ставу 1. ријечи: "и главни кантонални" и ријечи: "односно кантоналних закона", бришу се. 

Члан 7. 

У члану 25. у ставу 1. у тачки ц) на крају текста, иза ријечи "спреме" додају се ријечи: "односно високо
образовање првог, другог или трећег циклуса Болоњског система студирања, што се утврђује прописом којим
се уређују послови основних дјелатности и помоћно технички послови и услов за њихово обављање у
органима државне службе у Федерацији Босне и Херцеговине;". 

Члан 8. 

У члану 31. став 2. брише се. 

Члан 9. 

Назив Поглавља Плате и накнаде, брише се. 

Чл. 38. до 46., бришу се. 

Члан 10. 

У члану 52. ст. 2. и 3., бришу се. 

Досадашњи став 4. постаје став 2. 

Члан 11. 

Иза члана 66. додаје се члан 66а. који гласи: 

"Члан 66а. 

Намјештеник органа државне службе који је стекао VII степен стручне спреме или високо образовање првог,
другог или трећег циклуса Болоњског система студирања, а који има најмање пет година радног искуства у
органима државне службе након положеног стручног испита за намјештеника у органима државне службе,
може се пријавити на конкурс за упражњено радно мјесто стручног сарадника у органу државне службе без
обавезе обављања приправничког стажа.". 



Члан 12. 

У члану 72. у ставу 1. ријечи: "односно владе кантона", бришу се. 

Члан 13. 

У члану 74. ријечи: "кантона, града и општина", бришу се. 

Члан 14. 

Прописи који су у супротности с одредбама овог закона имају се ускладити с овим законом у року од 30 дана
од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 15. 

Иза члана 74. додаје се нови члан 74а. који гласи: 

"Члан 74а. 

Одредбе овог закона могу се примјењивати у кантонима, у складу са законима кантона.". 

Члан 16. 

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".


