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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, 8/06 и 4/12), у члану 5. став 1. мијења се и гласи:
"1. Предсједник и потпредсједници Федерације, чланови Парламента Федерације, секретари домова
Парламента Федерације, чланови Владе Федерације, секретар Владе Федерације, судије Уставног суда
Федерације, судије Врховног суда Федерације и федерални тужиоци нису државни службеници и њихов
радно-правни статус се уређује другим прописима.".
Иза става 1. додају се нови ст. 2. и 3. који гласе:
"2. Руководилац самосталне федералне управе и самосталне федералне управне организације, руководилац
федералне управе и федералне управне организације која се налази у саставу министарства и руководиоци
стручних служби Владе Федерације нису државни службеници.
3. Секретар федералног органа државне службе, помоћник руководиоца федералног органа државне службе,
главни федерални инспектор и шеф кабинета руководиоца федералног органа државне службе нису државни
службеници.".
Досадашњи ст. од 2. до 6. постају ст. од 4. до 8.

Члан 2.



У члану 6. став 1. мијења се и гласи:
"1. Државни службеник се поставља на једно од сљедећих радних мјеста:
1) шеф унутрашње организационе јединице,
2) инспектор,
3) стручни савјетник,
4) виши стручни сарадник,
5) стручни сарадник.".

Члан 3.

У чл. 7. и 9. ријеч: "установе" у различитим падежима замјењује се ријечима: "управне организације" у
одговарајућим падежима.

Члан 4.

Иза члана 11. додају се нови чл. 11а. и 11б. који гласе:
"Члан 11а.
1. Секретаре домова Парламента Федерације именују и разрјешавају домови Парламента Федерације на
приједлог предсједавајућег тог дома.
2. Секретара Владе Федерације именује и разрјешава Влада Федерације на приједлог премијера.
3. Руководиоце самосталних управа и управних организација именује и разрјешава Влада Федерације.
4. Секретара министарства именује и разрјешава министар.
5. Руководиоце управа и управних организација које се налазе у саставу министарства именује и разрјешава
Влада Федерације на приједлог министра.
6. Руководиоце стручних служби Владе Федерације именује и разрјешава Влада Федерације на приједлог
премијера.
7. Помоћнике руководиоца стручних служби домова Парламента Федерације именују и разрјешавају
предсједавајући домова на приједлог секретара тог дома.
8. Помоћника руководиоца органа државне службе и стручних служби именује и разрјешава Влада
Федерације на приједлог тог руководиоца.
9. Помоћнике у управама и управним организацијама које се налазе у саставу министарства именује и
разрјешава министар на приједлог руководиоца управе, односно управне организације која је у саставу тог
министарства.
10. Главног инспектора именује и разрјешава Влада Федерације на приједлог руководиоца органа државне
службе.
11. Савјетнике, шефове кабинета и шефове канцеларија изабраних званичника и носилаца извршних функција
именују и разрјешавају изабрани званичници и носиоци извршних функција чији су савјетници, шефови
кабинета и шефови канцеларија.

Члан 11б.

Лица из члана 11а., изузев савјетника, запошљавају се путем јавног конкурса који расписује и проводи орган
државне службе према условима и критеријумима прописаним овим законом, а у складу са критеријумима
прописаним подзаконским прописима донесеним на основу овог закона.".

Члан 5.

У члану 19. у ставу 1. тач. ц) и д) мијењају се и гласе:
"ц) права и обавезе државног службеника мирују од тренутка када је именован на положај у било којем
законодавном или извршном органу на било којем нивоу власти у Федерацији и у Босни и Херцеговини,
односно на било коју позицију из члана 5. ст. 2. и 3. овог закона;
д) државни службеник из става 1. тачке ц) овог члана може се вратити на исто или слично радно мјесто у
истом или другом органу државне службе најкасније у року мјесец дана од наступања сљедећих случајева:
завршетка мандата и престанка функције у законодавном или извршном органу на било којем нивоу власти у
Федерацији и у Босни и Херцеговини, односно на било којој позицији из члана 5. ст. 2. и 3. овог закона;".
Иза тачке е) додаје се нова тачка ф) која гласи:
"ф) лица из члана 11а. овог закона не могу бити чланови управних нити надзорних одбора, федералних
завода, федералних дирекција, федералних агенција и привредних друштава са учешћем државног капитала".



Члан 6.

Члан 20. мијења се и гласи:

"Члан 20.
1. Лицима из члана 11а. овог закона не гарантује се сигурност уживања положаја и могу бити разријешени
дужности у било које вријеме од руководиоца органа државне службе, односно органа који их је именовао, а
њихов мандат не може бити дужи од мандата руководиоца органа државне службе, односно мандата органа
који их је именовао.
2. Именовање на позиције из члана 11а. се не може преиначити у положај државног службеника са
сигурношћу уживања положаја.
3. Лица из члана 11а. разрјешавају се дужности од тренутка када су именована на положај у било којем
законодавном или извршном органу на било којем нивоу власти у Федерацији и у Босни и Херцеговини.".

Члан 7.

Члан 22б. мијења се и гласи:
"Члан 22б.
Орган државне службе може на основу писаног споразума са другим органом државне службе или на писани
захтјев државног службеника преузети државног службеника са исте или сличне позиције. Преузимање се
врши писаним споразумом органа државне службе од чега се примјерак споразума и рјешење о постављењу
достављају Агенцији.".

Члан 8.

Члан 22ц, брише се.

Члан 9.

У члану 24. став 1. мијења се и гласи:
"1. Уколико се упражњено радно мјесто у органу државне службе не буде могло попунити на начин
предвиђен у члану 23. овог закона, на захтјев руководиоца органа државне службе, Агенција проводи
процедуру попуне упражњеног радног мјеста оглашавањем јавног конкурса који се проводи према одредбама
овог члана и чл. од 25. до 32. овог закона.".

Члан 10.

У члану 25. додаје се нови став 3. који гласи:
"3. Одредбе из става 1. овог члана односе се и на лица из члана 11а. овог закона.".

Члан 11.

У члану 27. у ставу 2. ријеч "најмање" брише се, а ријечи: "остали чланови именују" замјењују се ријечима:
"трећи члан именује".

Члан 12.

У члану 31. у ставу 1. ријечи: "уз претходно прибављено мишљење Агенције" бришу се.

Члан 13.

У члану 33. став 4. мијења се и гласи:
"4. Оцјена рада државног службеника заснива се на резултатима постигнутим у извршавању послова радног
мјеста и постављених радних циљева, квалитету рада, ефикасности у раду, самосталности, стваралачкој



способности и иницијативи, вјештини комуникације, спремности прилагођавања промјенама и осталим
способностима које захтијева радно мјесто.".
У ставу 8. ријечи: "по претходно прибављеном мишљењу Агенције" бришу се.

Члан 14.

У члану 34. став 1. брише се.
У ставу 2. ријечи: "тачка б)" бришу се.

Члан 15.

У члану 35. у ставу 1. у првој реченици ријеч "непосредно", а у другој реченици ријечи: " тачка б)" бришу се.

Члан 16.

У члану 36. у ставу 3. тачка д) мијења се и гласи:
"д) државни службеник који је проглашен прекобројним, а није даље распоређен, има право на отпремнину у
складу са чланом 40. Закона о платама и накнадама у органима власти Федерације Босне и Херцеговине
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 45/10 и 111/12), те на накнаду за случај незапослености у складу са
Законом.".

Члан 17.

У члану 37. став 1. мијења се и гласи:
"1. Руководилац органа државне службе може затражити од Агенције да проведе процедуру јавног конкурса
за пријем приправника у државну службу."

Члан 18.

У члану 47. у првом реду иза ријечи "службеника" додају се ријечи: "и лица из члана 11а. овог закона".

Члан 19.

Члан 48. мијења се и гласи:

"Члан 48.
Одсуство и годишњи одмори
На права и обавезе из области одсуства и годишњих одмора државних службеника и лица из члана 11а. овог
закона примјењују се одредбе члана од 44. до 53. Закона о раду ("Службене новине Федерације БиХ", бр.
62/15), као и одредбе колективних уговора.".

Члан 19а.

У члану 51. у тачки б) ријечи: "пензијског стажа" замјењују се ријечима: "стажа осигурања".

Члан 20.

У члану 52. у ставу 1. ријечи: "према претходно прибављеном мишљењу Агенције, са изузетком члана 51. став
1. тачка х)" бришу се.
У ставу 2. бројеви 2. и 3. бришу се.

Члан 21.

У члану 62. додаје се нови став 2. који гласи:
"2. У руковођењу органима државне службе руководиоцу органа државне службе помажу секретар органа



државне службе, помоћник руководиоца органа државне службе, савјетник и шеф кабинета, а који чине
кабинет руководиоца органа државне службе.".
Досадашњи став 2. постаје став 3.

Члан 22.

У члану 64. у ставу 3. иза ријечи: "именује" додају се ријечи: "и разрјешава", а иза ријечи: "Влада Федерације"
пише се тачка и остатак текста се брише.
Став 4. мијења се и гласи:
"4. Директор Агенције именује се на мандат четири године.".

Члан 23.

Иза члана 75. додају се нови чл. 75а., 75б. и 75ц. који гласе.
"Члан 75а.
1. Лица из члана 11 а. овог закона на које се односи члан 19. став 1. тачка ф) овог закона дужни су у року 30
дана од дана ступања на снагу овог закона дати оставку на чланство у управном и надзорном одбору у који су
именовани.
2. Руководилац органа државне службе или лице које он одреди ће против лица из члана 11а. овог закона
који не поступи у складу са ставом 1. овог члана покренути дисциплински поступак.

Члан 75б.

Државни службеници затечени у државној служби на мјестима руководећих државних службеника након
ступања на снагу овог закона биће распоређени на одговарајућа радна мјеста у оквиру органа државне
службе у складу са правилницима из члана 75ц. став 3. овог закона, а настављају радити на својим
досадашњим радним мјестима и задржавају плату и друга права према досадашњим рјешењима до
именовања лица из члана 11а. овог закона.

Члан 75ц.

1. Прописи који су у супротности са одредбама овог закона имају се ускладити са овим законом у року 60 дана
од дана ступања на снагу овог закона.
2. У року 30 дана од дана ступања на снагу овог закона Влада Федерације ће прописати врсту, сложеност
послова и услове које требају задовољити лица из члана 11а. овог закона.
3. Руководиоци органа државне службе дужни су у року 30 дана од дана доношења прописа из става 2. овог
члана ускладити правилнике о унутрашњој организацији са одредбама овог закона.".

Члан 24.

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

Предсједавајућа
Дома народа

Парламента Федерације БиХ
Лидија Брадара, с. р.

Предсједавајући
Представничког дома

Парламента Федерације БиХ
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