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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.
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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.

