БРОЈ 101/04
Na osnovu ta~ke 2. Amandmana XL na Ustav Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 28/94), donosim

UKAZ
O PROGLA[EWU ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Progla{avam Zakon o lokalnoj samoupravi, koji je Narodna skup{tina Republike Srpske
izglasala na Devetnaestoj sjednici, odr`anoj 13. septembra 2004. godine - a Zajedni~ka komisija
Narodne skup{tine Republike Srpske i Vije}a naroda Republike Srpske usaglasila tekst Zakona o
lokalnoj samoupravi na sjednici odr`anoj 11. novembra 2004. godine.
Broj: 01-020-574/04
15. novembra 2004. godine
Bawa Luka

Predsjednik
Republike,
Dragan ^avi}, s.r.

ZAKON
O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

I - OSNOVNE ODREDBE
^lan 1.
Ovim zakonom ure|uju se jedinice lokalne samouprave, na~in i uslovi wihovog obrazovawa,
poslovi lokalne samouprave, organi, imovina i finansirawe, akti organa jedinica lokalne
samouprave, javnost rada organa jedinice lokalne samouprave, admi−nistrativni nadzor nad radom
jedinica lokalne samouprave, saradwa jedinica lokalne samouprave, za{tita prava lokalne
samouprave, oblici u~e{}a gra|ana kao i prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u
administrativnoj slu`bi jedinice lokalne samouprave.
^lan 2.
Lokalna samouprava je pravo gra|ana da neposredno i preko svojih slobodno i demokratski
izabranih predstavnika u~estvuju u ostvarivawu zajedni~kih interesa stanovnika lokalne zajednice,
kao i pravo i sposobnost organa lokalne samouprave da reguli{u i upravqaju, u granicama zakona,
javnim poslovima koji se nalaze u wihovoj nadle`nosti, a u interesu lokalnog stanovni{tva.
Lokalna samouprava ostvaruje se u op{tinama i gradovima, a izvr{avaju je gra|ani i organi
jedinica lokalne samouprave.
^lan 3.
Na osnovu rezultata na posqedwem popisu stanovni{tva, jedinice lokalne samouprave obezbje|uju,
u skladu sa ovim zakonom, proporcionalnu zastupqenost konstitutivnih naroda i grupa Ostalih u
organima jedinice lokalne samouprave, ukqu~uju}i funkcionere jedinica lokalne samouprave koji se
ne biraju direktno: zamjenika na~elnika jedinice lokalne samouprave, predsjednika skup{tine i
potpredsjednika skup{tine jedinice lokalne samouprave.
Predsjednik skup{tine jedinice lokalne samouprave i na~elnik jedinice lokalne samouprave ne
mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda i grupa Ostalih, osim ako jedan konstitutivni narod
ima natpolovi~nu ve}inu prema posqedwem popisu stanovni{tva.
Statutom i propisima jedinice lokalne samouprave, ukqu~uju}i i propise koji se odnose na
organizaciju administrativne slu`be jedinice lokalne samouprave i zapo{qavawe u
administrativnoj slu`bi, utvr|uju se konkretni na~ini obezbje|ewa proporcionalne za−stupqenosti.
^lan 4.
Jedinica lokalne samouprave ima svojstvo pravnog lica.
^lan 5.
Jedinica lokalne samouprave ima jedan ili vi{e simbola.
Simbol izra`ava istorijsko, kulturno i prirodno nasqe|e jedinice lokalne samouprave.
Grb jedinice lokalne samouprave mora biti sa~iwen i opisan po pravilima heraldike.
Oblik, sadr`aj i upotreba simbola reguli{u se statutom jedinice lokalne samouprave u skladu sa
zakonom.
^lan 6.
Jedinica lokalne samouprave ima svoju imovinu.
Imovinom jedinice lokalne samouprave upravqaju organi jedinice lokalne samouprave, u skladu
sa zakonom.

II - OP[TINA
^lan 7.
Op{tina je osnovna teritorijalna jedinica lokalne samouprave, koja se obrazuje za dio naseqenog
mjesta, za jedno naseqeno mjesto ili vi{e od jednog naseqenog mje−sta.
^lan 8.
Op{tina ima naziv.
Naziv op{tine odre|uje se zakonom, u pravilu prema nazivu naseqenog mjesta u kome je sjedi{te
op{tine.
Naziv op{tine ne mo`e sadr`avati imena li~nosti.
Sjedi{te op{tine utvr}uje se statutom op{tine u skladu sa zakonom.
^lan 9.
Podru~je jedinice lokalne samouprave utvr|uje se posebnim zakonom koji defini{e teritorijalnu
organizaciju Republike Srpske.
Kod utvr|ivawa podru~ja jedinica lokalne samouprave, zakonom iz stava 1. ovog ~lana u pravilu
se uzima u obzir:
- da se, u okviru prirodnih granica, svaka op{tina sastoji od jednog naseqenog mjesta ili vi{e
naseqenih mjesta me|usobno povezanih transportnim komunikacijama;
- da op{tine imaju ujedna~eniju veli~inu u pogledu broja stanovnika i fiskalnog kapaciteta;
- da op{tine imaju finansijske, fiskalne i druge resurse koji im omogu}avaju da efikasno
obavqaju svoje funkcije i
- da op{tine mogu obezbijediti odr`avawe i razvoj osnovne infrastrukture i drugih relevantnih
uslova koji su u funkciji pru`awa osnovnih lokalnih usluga.
Promjena granica op{tina vr{i se u skladu sa objektivnim kriterijumima utvr|enim Zakonom o
teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske, kao {to su prirodne granice, istorijske i ekonomske
veze, udaqenost perifernih naseqa do novog centra op{tine i elementima od kojih zavisi mogu}nost
ispuwavawa osnovnih nadle`nosti.
Op{tine koje ne ispuwavaju kriterijume predvi|ene Zakonom o teritorijalnoj organizaciji
Republike Srpske spajaju se, uz prethodne konsultacije sa odnosnim op{tinama, na na~in propisan
tim zakonom.
^lan 10.
Postupak spajawa, razdvajawa i promjene granica op{tine, ukqu~uju}i i izradu elaborata
opravdanosti, diobne bilanse i drugih aktivnosti ure|uju se Zakonom o teritorijalnoj organizaciji
Republike Srpske.
1. Poslovi op{tine
^lan 11.
Op{tina ima sve nadle`nosti sadr`ane u ovom zakonu, kao i druge nadle`nosti koje joj se prenose
drugim zakonom.
Op{tina ima pravo da se bavi svim pitawima od lokalnog interesa koja nisu iskqu~ena iz wene
nadle`nosti, niti dodijeqena nekom drugom nivou vlasti.
Op{tina ostvaruje svoje nadle`nosti u skladu sa Ustavom, zakonom i statutom.
1.1 Samostalni poslovi
^lan 12.
Samostalne nadle`nosti op{tina obuhvataju sqede}e:
a) na planu regulatornih radwi i upravqawa op{tinom:
- usvajawe programa razvoja op{tine,
- usvajawe razvojnih, prostornih, urbanisti~kih i sprovedbenih planova,
- dono{ewe buxeta i zavr{nog ra~una buxeta,
- ure|ewe i obezbje|ewe kori{}ewa gra|evinskog zemqi{ta i poslovnog prostora,
- organizovawe komunalne policije,
- poslove inspekcijskog nadzora, u skladu sa zakonom,
- upravqawe i raspolagawe imovinom op{tine,
- obrazovawe op{tinskih organa, organizacija i slu`bi i ure|ewe wihove organizacije,
- vr{ewe katastarskih, geodetskih i imovinsko-pravnih poslova, u skladu sa zakonom,
- naplatu, kontrolu naplate i prinudnu naplatu izvornih prihoda op{tine,
- poslove pravnog zastupawa op{tine i
- obezbje|ivawe izvr{avawa zakona i drugih propisa;

b) na planu pru`awa usluga:
- obavqawe specifi~nih funkcija u oblasti kulture, obrazovawa, sporta, zdravstva i socijalne
za{tite, civilne za{tite, informacija, zanatstva, turizma, ugo−stiteqstva i za{tite okoline,
- ure|ewe i obezbje|ewe obavqawa komunalnih djelatnosti: proizvodwa i isporuka vode, gasa,
toplotne energije, javni prevoz putnika, odr`avawe ~isto}e, pre~i{}avawe i odvodwa otpadnih voda,
odr`avawe grobaqa i pru`awe pogrebnih usluga, odr`avawe ulica, saobra}ajnica, parkova, zelenih,
rekreacionih i drugih javnih povr{ina, odvo|ewe atmosferskih voda i drugih padavina i ~i{}ewe
javnih povr{ina,
- osnivawe preduze}a, ustanova i drugih organizacija radi pru`awa usluga iz wihove
nadle`nosti, ure|ewe wihove organizacije i upravqawe i
- ure|ivawe i obezbje|ivawe izgradwe, odr`avawa i kori{}ewa javnih objekata i komunalne
infrastrukture za obavqawe funkcija op{tine.
^lan 13.
Op{tina u oblasti urbanisti~kog planirawa i gra|ewa ima sqede}e nadle`nosti:
- usvajawe urbanisti~kih planova i obezbje|ivawe wihovog sprovo|ewa,
- pra}ewe stawa ure|ewa prostora i naseqa na svojoj teritoriji,
- izdavawe urbanisti~ke saglasnosti i odobrewa za gra|ewe,
- obezbje|ivawe kori{}ewa gra|evinskog zemqi{ta, davawe gra|evinskog zemqi{ta na
kori{}ewe, utvr|ivawe naknade za ure|ivawe i kori{}ewe gra|evinskog zemqi{ta i starawe o
wegovom ure|ivawu, unapre|ivawu i za{titi,
- obezbje|ivawe uslova za ure|ewe naseqa i kori{}ewe javnih i drugih povr{ina, odre|ivawe
pro−stora za parkirawe i ure|ivawe uslova i na~in wihovog kori{}ewa i upravqawa, ure|ivawe
na~ina odlagawa komunalnog otpada i odre|ivawe podru~ja na kojima se mogu obavqati odre|ene
vrste poslovnih djelatnosti i
- obezbje|ivawe uslova i odre|ivawe na~ina izgradwe, odnosno postavqawe i uklawawe objekata
na javnim povr{inama u naseqenim mjestima i na neizgra|enom gra|evinskom zemqi{tu i odre|ivawe
uslova za uklawawe objekata koji predstavqaju neposrednu opa−snost za `ivot i zdravqe qudi, za
susjedne objekte i bezbjed−nost saobra}aja.
^lan 14.
Op{tina u oblasti stambeno-komunalnih djelatno−sti ima sqede}e nadle`nosti:
- propisuje pravila odr`avawa reda u stambenim zgradama,
- odlu~uje o uvo|ewu posebne naknade za eta`ne vla−snike, pod uslovima propisanim posebnim
zakonom, radi obezbje|ewa sredstava za radove hitnih intervencija u stambenim zgradama,
- propisuje uslove i obezbje|uje nadzor nad odr`avawem stambenih zgrada,
- odre|uje visinu zakupnine za kori{}ewe stanova kojima upravqa, te visinu zakupnine za dr`avne
stanove na svom podru~ju pod uslovima posebnog zakona kojim je ure|eno wihovo kori{}ewe,
- odlu~uje o organizovawu poslova odr`avawa stambenih zgrada kojima upravqa, visini naknade
za odr`avawe kao i kriterijume i na~ine pla}awa tro{kova odr`avawa poslovnih prostorija i
stanova u kojima se obavqa poslovna djelatnost,
- obezbje|uje postupak iseqewa bespravno useqenih lica u dr`avne stanove i zajedni~ke prostorije
u stambenim zgradama i obavqa i druge zakonom utvr|ene poslove u oblasti stanovawa,
- obezbje|uje obavqawe komunalnih djelatnosti, organizacionih, materijalnih i drugih uslova za
izgradwu i odr`avawe komunalnih objekata i komunalne infrastrukture,
- obezbje|uje organizacione i druge uslove za pregled umrlih lica i stru~no utvr|ivawe vremena i
uzroka smrti za lica umrla izvan zdravstvene ustanove,
- obezbje|uje lokacije i uslove za izgradwu i odr`avawe grobaqa i odre|uje uslove i na~ine
sahra−wivawa kao i na~ine organizovawa tih poslova,
- obezbje|uje uslove za izgradwu i odr`avawe ulica i trgova, lokalnih puteva, seoskih, poqskih i
drugih nekategorisanih puteva, ure|uje i obezbje|uje upravqawe tim putevima i ulicama i odobrava
wihovu izgradwu,
- obezbje|uje organizaciju i na~in obavqawa javnog prevoza putnika koji se obavqa na teritoriji
op{tine i auto-taksi prevoza i
- obezbje|uje nadzor nad obavqawem komunalnih djelatnosti i inspekcijski nadzor.
^lan 15.
Op{tina u oblasti kulture ima sqede}e nadle`nosti:
- za{tita kulturnih dobara, osim kulturnih dobara utvr|enih zakonom kao dobara od zna~aja za
Republiku,
- obezbje|uje za{titu i odr`avawe spomenika i spomen-obiqe`ja od zna~aja za kulturno-istorijsku
tradiciju, ako wihova za{tita i odr`avawe nisu ure|eni drugim propisima,

- organizuje manifestacije i obiqe`avawe jubileja u oblasti kulture od zna~aja za op{tinu i
razvoj kulturno-umjetni~kog amaterizma u op{tini,
- obezbje|uje uslove za prikupqawe, obradu, ~uvawe i davawe na kori{}ewe kwiga i drugih
publikacija i uslove za rad biblioteka ~iji je ona osniva~ i
- izgradwa, rekonstrukcija i odr`avawe objekata kulture u kojima se ostvaruju potrebe kulture u
op{tini.
^lan 16.
Op{tina u oblasti osnovnog, sredweg i visokog obrazovawa ima nadle`nosti propisane zakonom.
^lan 17.
Op{tina u oblasti zdravstvene za{tite stanovni{tva ima nadle`nosti propisane zakonom.
^lan 18.
Op{tina u oblasti socijalne za{tite ima sqede}e nadle`nosti:
- prati socijalne potrebe gra|ana, porodica i pojedinih ugro`enih grupa i saglasno wima
defini{e politiku pro{irene socijalne za{tite na svom podru~ju,
- donosi op{tinski program razvoja socijalne za{tite i podsti~e razvoj socijalno za{titnih
programa u op{tini,
- stvara uslove za kvalitetno pru`awe socijalnih usluga svojim gra|anima (usluge djeci, starijim,
onespo−sobqenim, porodicama sa problemima i drugim socijalno ugro`enim licima),
- osniva centar za socijalni rad i brine se o obezbje−|ewu kadrovskih, prostornih, finansijskih i
tehni~kih uslova za wegov rad,
- obezbje|uje sredstva za isplatu prava utvr|enih zakonom,
- prati i poma`e rad socijalno humanitarnih organizacija i gra|ana u obavqawu humanitarne
djelatnosti i
- razvija druge specifi~ne sadr`aje u skladu sa potrebama i mogu}nostima u socijalnoj za{titi.
^lan 19.
Op{tina u oblasti dru{tvene brige o djeci ima sqede}e nadle`nosti:
- obezbje|uje uslove za boravak djece u pred{kolskoj ustanovi, pred{kolsko vaspitawe i
obrazovawe, preventivnu zdravstvenu za{titu djece pred{kolskog uzrasta, boravak djece u
pred{kolskim ustanovama u skladu sa zakonom, odmor i rekreaciju djece do 15 godina u dje~ijim
odmarali{tima, regresirawe tro{kova boravka djece u pred{kolskim ustanovama, odmor i
rekreaciju djece i
- obezbje|uje uslove za odr`avawe, izgradwu, dogradwu i opremawe objekata ustanova dru{tvene
brige o djeci i omladini ~iji je osniva~ i uslova za rad tih ustanova kojima se obezbje|uje
ostvarivawe prava u ovoj oblasti iz nadle`nosti op{tine.
^lan 20.
Op{tina u oblasti sporta i fizi~ke kulture ima sqede}e nadle`nosti:
- obezbje|uje uslove za izgradwu, odr`avawe i kori{}ewe sportskih i rekreativnih objekata,
- obezbje|uje i usmjerava realizaciju {kolskih i studentskih sportskih takmi~ewa, op{tinskog i
me|uop{tinskog nivoa,
- obezbje|uje posebne uslove za pove}awe kvantiteta i kvaliteta rada sa mladim sportskim
talentima,
- obezbje|uje uslove za razvoj i unapre|ewe amaterskog sporta,
- obezbje|uje uslove i izdaje licence za organizaciju i odr`avawe sportskih takmi~ewa i
manifestacija od zna~aja za op{tinu i
- izdaje licence za rad sportskih stru~waka u organizacijama u oblasti sporta na podru~ju
op{tine.
^lan 21.
Op{tina u oblasti turizma, ugostiteqstva, zanat−stva i trgovine ima sqede}e nadle`nosti:
- obezbje|uje uslove za razvoj turizma, turisti~kih mjesta i razvoj i unapre|ewe komunalnih,
sportsko-rekreativnih i drugih djelatnosti koje doprinose razvoju turizma, kao i uslove za
organizovawe turisti~ko-informativne i propagandne djelatnosti i
- obezbje|uje uslove za razvoj i unapre|ewe ugostiteq−stva, zanatstva i trgovine i propisuje radno
vrijeme i druge uslove wihovog rada i poslovawa kojima se ostvaruju zahtjevi gra|ana u okviru tih
djelatnosti.
^lan 22.
Op{tina u oblasti za{tite prirodnih dobara i `ivotne sredine ima sqede}e nadle`nosti:
- usvaja osnove za{tite, kori{}ewa i ure|ewa poqoprivrednog zemqi{ta i stara se o wihovom
sprovo|ewu,

- odre|uje erozivna podru~ja i propisuje protiverozivne mjere,
- odre|uje uslove i na~ine kori{}ewa pa{waka i wihovog privo|ewa drugoj kulturi,
- obezbje|uje uslove kori{}ewa i na~in upravqawa prirodnim jezerima, izvorima, javnim
bunarima i jav−nim ~esmama i stara se o wihovoj za{titi, te stvara op{te uslove za o~uvawe ~isto}e
obala rijeka i jezera na ovom podru~ju,
- obezbje|uje op{te uslove i na~ine izgradwe i odr`avawa vodovoda u seoskim naseqima, wihovo
kori{}ewe i utvr|uje sanitarno-tehni~ke uslove za ispu{tawe otpadnih voda,
- odre|uje vodoprivredne uslove, izdaje vodo−privredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole za
objekte i radove odre|ene zakonom,
- obezbje|uje uslove za o~uvawe, kori{}ewe i unapre|ewe podru~ja sa prirodnim qekovitim
svojstvima i upravqa podru~jima sa prirodnim qekovitim svoj−stvima na kojima je uspostavqen
poseban re`im za{tite,
- propisuje grani~ne vrijednosti emisije za pojedine {tetne i opasne materije u slu~ajevima
utvr|enim zakonom,
- objavquje podatke o stawu kvaliteta vazduha,
- stara se o poboq{awu kvaliteta vazduha i sanaciji za podru~ja sa ugro`enim kvalitetom vazduha
i preduzima odgovaraju}e mjere,
- preduzima mjere za za{titu od buke i obezbje|uje weno sistematsko mjerewe,
- obezbje|uje o~uvawe prirodnih vrijednosti na svom podru~ju i donosi akta o stavqawu pod
za{titu odre|enog prirodnog dobra,
- odre|uje i obezbje|uje odre|ene uslove za dr`awe i za{titu doma}ih `ivotiwa i utvr|uje mjere za
wihovo organizovano i ne{kodqivo uklawawe, obezbje|uje uslove karantina za `ivotiwe u
unutra{wem prometu,
- odre|uje ispuwenost uslova za obavqawe odre|enih poslova na evidenciji o kvalitetu stoke,
odabranim mu{kim priplodnim grlima, propisuje uslove i na~ine dr`awa p~ela i postavqawa
p~eliwaka, odre|uje podru~ja za selekciju p~ela i
- druge poslove na unapre|ewu sto~arstva.
^lan 23.
Op{tina organizuje slu`bu za pru`awe pravne pomo}i gra|anima na svom podru~ju.
Organizacija slu`be pravne pomo}i bli`e }e se urediti statutom op{tine.
^lan 24.
Op{tina obezbje|uje prostor i uslove za rad poslani~ke kancelarije za sve poslanike izabrane sa
svog podru~ja u Narodnu skup{tinu Republike Srpske i Parlamentarnu skup{tinu Bosne i
Hercegovine.
^lan 25.
Op{tina obezbje|uje informisawe i javno obavje{tavawe o pitawima od zna~aja za `ivot i rad
gra|ana u op{tini.
^lan 26.
Op{tina u oblasti za{tite gra|ana i materijalnih dobara od elementarnih i drugih ve}ih
nepogoda ima sqede}e nadle`nosti:
- usvaja procjenu mogu}e ugro`enosti od elementarnih i drugih ve}ih nepogoda,
- odre|uje preventivne mjere za slu~aj neposredne opasnosti od elementarnih i drugih ve}ih
nepogoda,
- odre|uje mjere kad nastupi elementarna ili druga ve}a nepogoda i
- odre|uje mjere za ubla`avawe i otklawawe neposrednih posqedica od elementarnih i drugih
ve}ih nepogoda.
^lan 27.
Zakoni za pojedine oblasti utvr|uju nadle`nosti koje su obavezne, u skladu sa veli~inom op{tine
i postoje}im resursima, a koje }e op{tine izvr{avati po prioritetnoj osnovi.
Poslove samostalnog djelokruga utvr|ene ovim zakonom op{tine mogu obavqati putem zajedni~kih
op{tinskih organa ili drugim vidom me|uop{tinske saradwe.
1.2 Preneseni poslovi
^lan 28.
Poslovi dr`avne uprave mogu se prenijeti na op{tine zakonom, po obavqenim konsultacijama sa
odnosnim jedinicama lokalne samouprave, a posebno na osnovu sqede}ih elemenata:
- prirode i sadr`aja poslova;
- broja stanovnika, teritorijalne veli~ine i finansijske snage op{tine;

- interesa da se odlu~ivawe pribli`i gra|anima, u skladu sa principom supsidijarnosti, i
- sposobnosti op{tine da poslove iz svog djelokruga uspje{no izvr{ava.
Preno{ewe poslova dr`avne uprave na op{tine bi}e pra}eno dodjelom finansijskih sredstava i
obezbje|ivawem drugih potrebnih uslova za wihovo efikasno izvr{avawe.
2. Organi op{tine
^lan 29.
Organi op{tine su:
- skup{tina op{tine,
- na~elnik op{tine.
2.1 Skup{tina op{tine
^lan 30.
Skup{tina op{tine je organ odlu~ivawa i kreirawa politike op{tine. Wene najva`nije
nadle`nosti su sqede}e:
- donosi statut op{tine,
- donosi odluke i druga op{ta akta i daje wihovo au−tenti~no tuma~ewe,
- donosi buxet i zavr{ni ra~un buxeta,
- donosi ekonomski plan, plan razvoja i investicione programe,
- donosi razvojne, prostorne i urbanisti~ke planove i programe,
- donosi program ure|ewa gra|evinskog zemqi{ta,
- donosi sprovedbene planove,
- donosi odluke i druga op{ta akta o obavqawu funkcija iz oblasti kulture, obrazovawa, sporta,
zdravstva, socijalne za{tite, informacija, zanatstva, turizma, ugostiteqstva i za{tite okoline,
- donosi odluke o komunalnim taksama i drugim jav−nim prihodima, kada je ovla{}ena zakonom,
- donosi odluke i druga op{ta akta u oblasti civilne za{tite u skladu sa zakonom i preduzima
mjere za funkcionisawe civilne za{tite,
- donosi odluke o pribavqawu, upravqawu i raspolagawu imovinom op{tine,
- donosi odluku o odre|ivawu naziva ulica, trgova i dijelova naseqenih mjesta,
- donosi odluku o progla{ewu praznika op{tine,
- donosi odluku o upotrebi simbola op{tine,
- donosi odluku o ~lanstvu op{tine u savezu op{tina i gradova i o udru`ivawu u druge saveze i
organizacije,
- donosi plan kori{}ewa javnih povr{ina,
- donosi odluku o progla{ewu po~asnih gra|ana i ure|uje prava i obaveze iz te odluke,
- donosi odluku o nagradama i priznawima,
- bira i razrje{ava predsjednika skup{tine op{tine, potpredsjednika skup{tine op{tine,
zamjenika na~elnika op{tine, sekretara skup{tine op{tine i ~lanove stalnih i povremenih radnih
tijela skup{tine op{tine,
- obrazuje stru~nu slu`bu za potrebe skup{tine i wenih radnih tijela,
- odlu~uje o zadu`ewu op{tine,
- usvaja poslovnik,
- razmatra godi{wi izvje{taj o radu na~elnika op{tine i o istom zauzima svoj stav,
- odlu~uje o pokretawu inicijative za opoziv na~elnika op{tine, u skladu sa zakonom kojim se
ure|uje izbor na~elnika op{tine,
- osniva preduze}a i ustanove komunalnih i drugih djelatnosti za obavqawe poslova od interesa
za op{tinu i upravqa istim u skladu sa zakonom,
- raspisuje javni zajam i samodoprinos,
- raspisuje referendum,
- daje mi{qewe o metodologiji za utvr|ivawe naknade za vr{ewe povjerenih poslova i
- vr{i i druge poslove utvr|ene zakonom i statutom.
^lan 31.
Skup{tinu op{tine ~ine op{tinski odbornici koji se biraju na period od ~etiri godine.
Broj odbornika skup{tine op{tine utvr|uje se statutom op{tine, u skladu sa Izbornim zakonom.
^lan 32.
Skup{tina op{tine odlu~uje o pitawima iz svoje nadle`nosti ve}inom glasova odbornika, osim
kada je druga~ije propisano zakonom i statutom op{tine.

^lan 33.
Predsjednik skup{tine op{tine zastupa i predstavqa skup{tinu op{tine, saziva sjednice
skup{tine i wima predsjedava.
Potpredsjednik skup{tine op{tine obavqa poslove utvr|ene statutom i poslovnikom skup{tine
op{tine i zamjewuje predsjednika skup{tine op{tine u slu~aju wegove sprije~enosti.
^lan 34.
Skup{tina op{tine bira i imenuje sekretara skup{tine na vrijeme trajawa mandata skup{tine,
iz reda diplomiranih pravnika, sa odgovaraju}im iskustvom i polo`enim stru~nim ispitom za rad u
administrativnoj slu`bi jedinice lokalne samouprave ili pravosudnim ispitom.
Sekretar skup{tine op{tine rukovodi stru~nom slu`bom skup{tine op{tine i obavqa druge
poslove utvr|ene statutom i poslovnikom skup{tine op{tine.
^lan 35.
Na prijedlog na~elnika op{tine, odnosno gradona~elnika, skup{tina op{tine bira i imenuje
na~elnike odjeqewa administrativne slu`be jedinice lokalne samouprave, na vrijeme trajawa
mandata skup{tine op{tine.
Na~elnik odjeqewa rukovodi odjeqewem i odgovara za wegov rad.
Za na~elnika odjeqewa mo`e biti imenovano lice koje ima visoku stru~nu spremu, pet godina
radnog iskustva u struci i druge uslove utvr|ene zakonom i pravilnikom o organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta.
Na~elnik odjeqewa za svoj rad odgovara na~elniku op{tine, odnosno gradona~elniku.
^lan 36.
Skup{tina op{tine mo`e za izvr{ewe svojih zadataka osnivati stalne i povremene komisije,
odbore i sa−vjete kao radna tijela skup{tine.
Broj ~lanova stalnih radnih tijela utvr|uje se poslovnikom skup{tine op{tine.
^lanovi radnih tijela skup{tine op{tine imaju pravo naknade u skladu sa odlukom skup{tine
op{tine.
^lan 37.
Na~in rada, sazivawe, utvr|ivawe dnevnog reda, odlu~ivawe i druga pitawa zna~ajna za rad
skup{tine i radnih tijela ure|uju se poslovnikom skup{tine op{tine.
Sjednice skup{tine op{tine odr`avaju se u sekularnom ambijentu.
2.2 Funkcioneri op{tine
^lan 38.
Funkcioneri op{tine u smislu ovog zakona su:
1. na~elnik op{tine,
2. zamjenik na~elnika op{tine,
3. predsjednik skup{tine op{tine,
4. potpredsjednik skup{tine op{tine.
^lan 39.
Plate i druga prava op{tinskim funkcionerima utvr|uju se odlukom skup{tine op{tine u skladu
sa Zakonom o statusu op{tinskih funkcionera.
2.3 Na~elnik op{tine
^lan 40.
Na~elnik op{tine zastupa i predstavqa op{tinu, nosilac je izvr{ne vlasti u op{tini.
Na~elnik rukovodi op{tinskom administrativnom slu`bom i odgovoran je za wen rad.
^lan 41.
Na~elnik ima zamjenika, koji mu poma`e u vr{ewu du`nosti.
Zamjenika na~elnika bira skup{tina op{tine, na prijedlog na~elnika, u postupku predvi|enom za
izbor predsjednika skup{tine op{tine, utvr|en statutom i poslovnikom skup{tine op{tine.
Mandat zamjenika na~elnika traje do kraja mandata na~elnika op{tine, odnosno skup{tine
op{tine.
Procedura izbora, opoziva i razrje{ewa zamjenika na~elnika reguli{e se statutom op{tine.
Zamjenik na~elnika izvr{ava du`nosti koje mu/joj povjeri na~elnik.
Zamjenik na~elnika zamjewuje na~elnika i djeluje u wegovo/weno ime kada je ovaj drugi odsutan ili
sprije~en u izvr{avawu svojih du`nosti.

^lan 42.
Na~elnika op{tine biraju gra|ani na op{tim neposrednim izborima za period od ~etiri godine
u skladu sa Izbornim zakonom.
Razrje{ewe prije isteka mandata i opoziv na~elnika op{tine sprovodi se u skladu sa Izbornim
zakonom.
U slu~aju ostavke i trajne sprije~enosti na~elnika da obavqa funkciju, a preostalo je vi{e od
godinu dana mandata, raspisuju se izbori u roku od 60 dana.
^lan 43.
Nadle`nosti na~elnika op{tine su sqede}e:
- predla`e statut op{tine,
- predla`e odluke i druga op{ta akta skup{tini,
- izra|uje nacrt i podnosi skup{tini na usvajawe godi{wi buxet, godi{wi bilans stawa,
ekonomski plan, razvojni plan, investicioni program, prostorni i urbanisti~ki plan i ostale
planske i regulatorne dokumente koji se odnose na kori{}ewe i upravqawe zemqi{tem, ukqu~uju}i i
kori{}ewe javnog zemqi{ta,
- obavje{tava skup{tinu o svim pitawima iz nadle`nosti op{tine, wenih prava i obaveza,
- sprovodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama skup{tine, izvr{ava lokalni buxet i
obezbje|uje pri−mjenu odluka i drugih akata skup{tine,
- izvr{ava zakone i druge propise Republike i grada ~ije je izvr{ewe povjereno op{tini,
- donosi odluku o osnivawu op{tinske administrativne slu`be,
- donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta op{tinske administrativne
slu`be,
- donosi plan civilne za{tite op{tine i obezbje|uje wegovu realizaciju,
- realizuje saradwu op{tine sa drugim op{tinama, gradovima, me|unarodnim i drugim
organizacijama, u skladu sa odlukama i zakqu~cima skup{tine op{tine i wenih odgovaraju}ih
radnih tijela,
- daje saglasnost na statute i druga op{ta akta preduze}a i ustanova ~iji je osniva~ op{tina,
- podnosi izvje{taj skup{tini o svom radu i radu op{tinske administrativne slu`be,
- pokre}e inicijativu da se do odluke nadle`nog suda obustavi od izvr{ewa propis skup{tine
op{tine, op{ti ili pojedina~ni akt, ako smatra da je suprotan Ustavu i zakonu,
- zakqu~uje ugovore u ime op{tine, u skladu sa aktima skup{tine op{tine,
- rje{ava u drugom stepenu po `albi na prvostepena rje{ewa op{tinske administrativne slu`be,
ukoliko za rje{avawe nisu nadle`ni republi~ki organi,
- odgovoran je za zakonitost svih akata koje predla`e skup{tini op{tine,
- donosi odluke o raspolagawu nov~anim sredstvima na na~in utvr|en statutom i
- obavqa druge poslove utvr|ene zakonom i statutom op{tine.
2.4 Op{tinska administrativna slu`ba
^lan 44.
Na~elnik op{tine ima slobodu da samostalno utvrdi strukturu i unutra{wu organizaciju
op{tinske administrativne slu`be u zakonom utvr|enim op{tim granicama.
Op{tinska administrativna slu`ba se organizuje i djeluje u skladu sa kriterijumima
efikasnosti, djelotvornosti i ekonomi~nosti, koji obuhvataju, izme|u ostalog, po{tivawe sqede}ih
najva`nijih principa:
- objediwavawe istih ili sli~nih, odnosno me|usobno povezanih poslova u odgovaraju}e
organizacione jedinice,
- zakonito i blagovremeno odlu~ivawe o pravima i obavezama i na zakonu zasnovanim pravnim
interesima fizi~kih i pravnih lica,
- stru~no i racionalno obavqawe poslova i ostvarivawe odgovornosti zaposlenih i postavqenih
lica za wihovo obavqawe,
- efikasno rukovo|ewe organizacionim jedinicama i stalni nadzor nad obavqawem poslova.
Kod dono{ewa pravilnika o organizaciji i siste−matizaciji radnih mjesta op{tinske
administrativne slu`be, na~elnik op{tine vodi ra~una o finansijskim ograni~ewima i javnom
interesu kada se radi o admini−strativnim tro{kovima i uzima u obzir smjernice koje izdaje Vlada u
ciqu unapre|ewa ekonomi~nosti rada op{tinske administrativne slu`be.
^lan 45.
Poslovi op{tinske administrativne slu`be su:
- izvr{avawe i sprovo|ewe propisa skup{tine op{tine i na~elnika op{tine,
- pripremawe nacrta odluka i drugih akata koje donosi skup{tina op{tine i na~elnik op{tine,

- izvr{avawe i sprovo|ewe zakona i drugih propisa i obezbje|ewe vr{ewa poslova ~ije je
izvr{ewe povjereno op{tini i
- vr{ewe stru~nih i drugih poslova koje im povjeri skup{tina op{tine i na~elnik op{tine.
^lan 46.
Sukob nadle`nosti izme|u op{tinske administrativne slu`be i organizacija koje vr{e poslove
od interesa za op{tinu rje{ava na~elnik op{tine.
^lan 47.
O izuze}u slu`benog lica op{tinske administrativne slu`be odlu~uje na~elnik op{tine.
^lan 48.
Radi efikasnijeg izvr{avawa zakonskih i statutarnih obaveza op{tinske administrativne
slu`be na~elnik op{tine mo`e u pojedinim naseqenim mjestima obrazovati mjesne kancelarije.
^lan 49.
Zaposleni u op{tinskoj administrativnoj slu`bi obavqaju stru~ne i druge poslove za potrebe
skup{tine i na~elnika op{tine, kao i poslove republi~ke uprave koji su zakonom povjereni op{tini.
Prava i obaveze zaposlenih u op{tinskoj admini−strativnoj slu`bi ostvaruju se u skladu sa
zakonom i kolektivnim ugovorom.
2.5 Nadzorni odbor
^lan 50.
Skup{tina op{tine mo`e obrazovati nadzorni odbor kao stalno radno tijelo koje je nadle`no za:
- kontrolu javne potro{we u op{tini i
- nadzor nad upravqawem i raspolagawem imovinom op{tine.
^lan 51.
Nadzorni odbor svoje izvje{taje, preporuke i prije−dloge podnosi organima op{tine.
Organi op{tine razmatraju izvje{taje, preporuke i prijedloge iz stava 1. ovog ~lana i
preduzimaju mjere u okviru svoje nadle`nosti.
^lan 52.
Rad nadzornog odbora je javan.
Nadzorni odbor je u svom radu du`an ~uvati li~ne podatke, slu`bene i poslovne tajne utvr|ene
odgovaraju}im propisima i po{tovati dostojanstvo, dobro ime i integritet pojedinca.
^lan 53.
^lanove nadzornog odbora imenuje skup{tina op{tine iz reda stru~waka ekonomske i pravne
struke.
Za ~lanove nadzornog odbora ne mogu se imenovati na~elnik op{tine i zamjenik na~elnika,
odbornici skup{tine op{tine, poslanici Narodne skup{tine Republike Srpske, poslanici
Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, ~lanovi Vlade Republike Srpske i Savjeta
ministara Bosne i Hercegovine, javni slu`benici, slu`benici op{tinske administrativne slu`be i
ostala lica koja bi mogla imati sukob interesa.
^lan 54.
Na~elnik op{tine i skup{tina op{tine obezbje|uju da nadzorni odbor ima omogu}en pristup
svim admini−strativnim aktima i dokumentima koje treba ispitati da bi ispunio svoju funkciju, uz
uva`avawe svih zakonom utvr|enih ograni~ewa.
III - GRAD
^lan 55.
Grad se mo`e uspostaviti zakonom na urbanom podru~ju koje ~ini koherentnu geografsku,
socijalnu, ekonomsku, istorijsku i teritorijalnu cjelinu sa odgovaraju}im nivoom razvoja.
^lan 56.
Grad koji u svom sastavu nema vi{e op{tina ima nadle`nosti koje se ovim zakonom dodjequju
op{tini.
Zakonom se gradu mogu dodijeliti i dodatne nadle`nosti.
^lan 57.
Grad koji u svom sastavu ima vi{e op{tina:
- ima cjelokupne regulatorne nadle`nosti na planu urbanog planirawa, kori{}ewa zemqi{ta,
za{tite okoline i urbanisti~kih planova;

- izvr{ava sve nadle`nosti koje su zakonom dodijeqene op{tinama na podru~ju vodosnabdijevawa,
kana−lizacije, javnog transporta, upravqawa otpadom, sredweg obrazovawa, zdravstvene za{tite,
turizma i trgovine, protivpo`arne i civilne za{tite;
- prikupqa i napla}uje sopstvene prihode i upravqa gradskom imovinom;
- organizuje inspekcijski nadzor koji se zakonom do−djequje op{tini;
- sprovodi zakone i propise grada;
- uspostavqa odgovaraju}e mehanizme koordinacije kojima se osigurava da op{tine u wegovom
sastavu ostvaruju svoje funkcije na koherentan i efikasan na~in i
- ostvaruje i ostale nadle`nosti utvr|ene zakonom i statutom grada.
^lan 58.
Op{tine u sastavu grada imaju pravo da obavqaju sve nadle`nosti op{tine koje zakonom ili
statutom nisu dodijeqene gradu.
Statutom grada i statutima op{tina u wegovom sa−stavu ure|uju se pitawa iz stava 1. ovog ~lana.
^lan 59.
Poslovi dr`avne uprave mogu se prenijeti na grad zakonom, nakon obavqenih konsultacija sa
organima grada i na osnovu, naro~ito, sqede}ih elemenata:
- prirode i sadr`aja poslova;
- broja stanovnika, veli~ine podru~ja i finansijskih mogu}nosti grada;
- interesa da se odlu~ivawe pribli`i gra|anima, u skladu sa principom supsidijarnosti i
- sposobnosti organa grada da uspje{no izvr{avaju svoje nadle`nosti.
Preno{ewe poslova dr`avne uprave na grad bi}e pra}eno dodjelom finansijskih sredstava i
obezbje|ivawem drugih potrebnih uslova za wihovo efikasno izvr{avawe.
^lan 60.
Ako nije druga~ije propisano zakonom, odredbe ovog zakona koje se odnose na op{tine primjewuju
se i na grad.
^lan 61.
Op{tina koja ispuwava uslove predvi|ene ~lanom 55. mo`e zatra`iti da joj se dodijeli status
grada.
Odluku o pokretawu procedure iz stava 1. ovog ~lana donosi skup{tina op{tine.
Odluka iz stava 2. ovog ~lana dostavqa se Vladi, a sadr`i relevantne informacije i podatake koji
opravdavaju zahtjev i prijedlog dopunskih zadataka koji se mogu dodijeliti ili prenijeti gradu.
Vlada razmatra zahtjev i ukoliko su ispuweni uslovi, podnosi Narodnoj skup{tini nacrt zakona
o gradu.
^lan 62.
Dvije ili vi{e susjednih op{tina koje ~ine jedinstveno urbano podru~je i ispuwavaju druge
uslove iz ~lana 55. mogu zatra`iti da im se dodijeli status grada.
Odluka za pokretawe procedure iz stava 1. ovog ~lana usvaja se na referendumu, koji se organizuje
u svakoj zaiteresovanoj op{tini u skladu sa zakonom.
U slu~aju pozitivnog rezultata na referendumu iz stava 2. ovog ~lana, u svim zainteresovanim
op{tinama, skup{tine op{tina nastavqaju postupak i dostavqaju zahtjev Vladi.
Uz zahtjev se dostavqaju:
- odgovaraju}e informacije i podaci kojima se opravdava zahtjev;
- nacrt statuta grada u kome se detaqno navode nadle`nosti koje }e izvr{avati organi grada i
finansijski aran`mani izme|u grada i op{tina u wegovom sa−stavu;
- popis imovine koja pripada gradu i
- prijedlozi dopunskih zadataka koji se mogu dodije−liti ili delegirati na grad.
Vlada razmatra zahtjev i ukoliko su ispuweni uslovi, podnosi Narodnoj skup{tini nacrt zakona
o gradu.
IV - IMOVINA I FINANSIRAWE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
^lan 63.
Sva pokretna i nepokretna imovina potrebna za izvr{avawe obaveznih funkcija jedinica lokalne
samouprave dodjequje se jedinicama lokalne samouprave u vlasni{tvo, a wu izme|u ostalog ~ine
objekti komunalne infrastrukture, poslovni i drugi objekti javnih komunalnih preduze}a, ~iji je
osniva~ jedinica lokalne samouprave, odnosno objekti koji su finansirani iz bu−xeta jedinice
lokalne samouprave ili putem samodoprinosa gra|ana, druga imovina koju je jedinica lokalne
samouprave stekla kao pravni sqednik ustanova i institucija koje su prestale da postoje.
Postupak utvr|ivawa i prenosa imovine iz stava 1. ovog ~lana ure|uje se posebnim zakonom.

Svaki prenos neke nove obavezne funkcije na jedinice lokalne samouprave pra}en je dodjelom
imovine koja je potrebna za izvr{ewe tih funkcija.
Jedinice lokalne samouprave imaju u vlasni{tvu, koriste i raspola`u svojom imovinom u skladu
sa zakonom, a u interesu lokalnog stanovni{tva.
^lan 64.
Finansijski resursi jedinica lokalne samouprave su srazmjerni wihovim nadle`nostima koje su
im dodijeqene zakonom. Svaki prenos novih funkcija pra}en je dodjelom finansijskih sredstava
potrebnih za wihovo efikasno izvr{avawe.
Jedinice lokalne samouprave konsultuju se na odgovaraju}i na~in o svim pitawima koja se odnose
na do−djelu sredstava, kao i o svim promjenama zakona koje mogu uticati na finansijske aran`mane
lokalne samouprave.
Buxet jedinice lokalne samouprave prioritetno usmje−rava raspolo`ive resurse na pokrivawe
tro{kova obaveznih funkcija.
^lan 65.
Prihodi lokalne samouprave ukqu~uju:
a) lokalne poreze:
- porez na nekretnine,
- porez na prihod od poqoprivrede i {umarstva,
- porez na dobit od igara na sre}u i
- ostali lokalni porezi utvr|eni zakonom;
b) lokalne takse:
- op{tinske administrativne takse,
- takse za komunalije i
- ostale lokalne takse utvr|ene zakonom;
v) lokalne naknade:
- naknada za ure|ewe gra|evinskog zemqi{ta,
- naknade za kori{}ewe prirodnih i drugih dobara od op{teg interesa,
- naknada za prostorno i urbanisti~ko planirawe i
- ostale lokalne naknade;
g) prihode od imovine:
- prihodi od najma,
- prihodi od kamata,
- prihodi od prodaje imovine koja ne ugro`ava javne funkcije i nadle`nosti op{tine;
d) prihode od samodoprinosa;
|) prihode od nov~anih kazni izre~enih u prekr{ajnom postupku, utvr|enih aktima op{tina;
e) ostale zakonom utvr|ene prihode.
^lan 66.
Vlastiti izvori prihoda lokalne samouprave utvr|uju se zakonom.
Jedinice lokalne samouprave imaju pravo na dovoqne sopstvene finansijske resurse, kojim
lokalni organi mogu slobodno raspolagati u okviru svoje nadle`nosti, u skladu sa zakonom.
Jedan dio finansijskih resursa jedinice lokalne samouprave ostvaruju od lokalnih poreza i taksa
~iju stopu ima pravo utvrditi u okviru zakona.
Sva sredstva iz vlastitih izvora prihoda jedinice lokalne samouprave pripadaju buxetu jedinice
lokalne samouprave.
^lan 67.
Zakonom se utvr|uje raspodjela sredstava izme|u Republike i jedinica lokalne samouprave, u
skladu sa stepenom razvijenosti op{tina. Ciq raspodjele je da se dopuwavaju vlastiti izvori
finansirawa jedinica lokalne samouprave, kako bi se obezbijedilo efikasno izvr{avawe wihovih
nadle`nosti.
Raspodjela sredstava iz stava 1. ovog ~lana je stabilna i takva da se mo`e planirati iznos
sredstava kojim organi jedinice lokalne samouprave raspola`u od jedne do druge godine.
Pravila za redistribuciju sredstava iz buxeta Republike Srpske na jedinice lokalne samouprave
zasnivaju se na objektivnim, transparentnim i potvrdivim kriterijumima koje utvrdi Narodna
skup{tina.
Prema kriterijumima iz prethodnog stava, jedinice lokalne samouprave dijele se na:
- razvijene op{tine,
- sredwe razvijene op{tine,

- nerazvijene op{tine i
- izrazito nerazvijene op{tine.
Stepen razvijenosti op{tina utvr|uje Vlada, na osnovu kriterijuma koje utvrdi Narodna
skup{tina.
Kriterijumi za utvr|ivawe stepena razvijenosti donose se svake tri godine. Stepen razvijenosti
op{tina utvr|uje se do 30. septembra teku}e godine za narednu go−dinu.
Republika pru`a posebnu podr{ku finansijski ne−razvijenim i izrazito nerazvijenim
op{tinama, uvode}i odgovaraju}e procedure ujedna~ewa ili druge ekvivalente, da bi se ispravile
posqedice nejednake distribucije potencijalnih izvora finansirawa i finansijskog optere}ewa
koji moraju podr`avati. Ovakve procedure ne umawuju diskreciona ovla{}ewa koje jedinice lokalne
samouprave izvr{avaju u okviru vlastitih nadle`nosti.
^lan 68.
Jedinice lokalne samouprave imaju pravo da uzimaju kredite u skladu sa procedurama i u
granicama utvr|enim zakonom.
^lan 69.
Sredstva za finansirawe povjerenih poslova jedinice lokalne samouprave utvr|uju se u okviru
buxeta Republike.
Visina sredstava iz stava 1. ovog ~lana utvr|uje se u zavisnosti od vrste, slo`enosti i obima
povjerenih poslova.
Isplatu sredstava po ovom osnovu vr{i Ministarstvo finansija, na osnovu ispostavqenog
ra~una odnosne jedinice lokalne samouprave.
Metodologiju utvr|ivawa visine sredstava za vr{ewe povjerenih poslova propisuje Vlada na
prijedlog Ministarstva finansija i Ministarstva uprave i lokalne samouprave, uz prethodno
pribavqeno mi{qewe jedinica lokalne samouprave.
^lan 70.
U pogledu visine sredstava za obavqawe povjerenih poslova, u slu~aju spora jedinice lokalne
samouprave, odnosno Vlada, mogu pokrenuti spor pred arbitra`om.
Arbitra`a se sastoji od jednakog broja predstavnika jedinice lokalne samouprave i Vlade.
Arbitra`a utvr|uje pravila po kojima }e se voditi postupak.
Odluka postignuta arbitra`om je kona~na i izvr{na.
Ako se spor ne rije{i arbitra`om, odlu~uje Vrhovni sud Republike Srpske u upravnom sporu.
V - AKTI ORGANA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
^lan 71.
Jedinica lokalne samouprave ima statut.
Statutom se ure|uju poslovi jedinice lokalne samouprave, organizacija i rad organa jedinice
lokalne samouprave, akti, finansirawe, u~e{}e gra|ana u lokalnoj samoupravi, saradwa jedinice
lokalne samouprave sa drugim jedinicama, postupak za dono{ewe i promjenu statuta i druga pitawa
utvr|ena zakonom.
^lan 72.
Organi jedinice lokalne samouprave u vr{ewu poslova iz svoje nadle`nosti donose: statut,
poslovnik, odluke, pravilnike, naredbe, rje{ewa, uputstva, zakqu~ke, preporuke i rezolucije.
Skup{tina jedinice lokalne samouprave donosi statut, poslovnik, odluke, zakqu~ke, preporuke i
rezolucije.
Na~elnik op{tine, odnosno gradona~elnik u vr{ewu poslova donose odluke, pravilnike, naredbe,
uputstva, rje{ewa i zakqu~ke.
^lan 73.
Prijedlog za dono{ewe akta iz nadle`nosti skup{tine jedinice lokalne samouprave mogu
podnijeti na~elnik op{tine, odnosno gradona~elnik, svaki odbornik, radna tijela skup{tine i 10%
bira~a ili 1.000 bira~a sa podru~ja jedinice lokalne samouprave.
Inicijativu za dono{ewe akata iz nadle`nosti organa jedinice lokalne samouprave mogu
pokrenuti gra|ani i udru`ewa gra|ana, u skladu sa postupkom pre−dvi|enim statutom jedinice
lokalne samouprave.
^lan 74.
Prijedlog za dono{ewe, izmjene i dopune statuta mogu podnijeti na~elnik op{tine, odnosno
gradona~elnik, najmawe 1/3 odbornika skup{tine jedinice lokalne samouprave i 20% bira~a ili
1.500 bira~a sa podru~ja jedinice lokalne samouprave.

^lan 75.
Odluke i drugi op{ti akti organa jedinice lokalne samouprave objavquju se u slu`benom glasilu
jedinice lokalne samouprave.
Pojedina~ni akti organa jedinice lokalne samouprave objavquju se u slu`benom glasilu jedinice
lokalne samouprave u skladu sa statutom.
Na~elnik op{tine, odnosno gradona~elnik dostavqaju Ministarstvu uprave i lokalne
samouprave slu`beni glasnik u roku od 15 dana od dana wihovog objavqivawa.
VI - JAVNOST RADA ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE
^lan 76.
Organi jedinice lokalne samouprave obezbje|uju javnost rada redovnim davawem informacija
sredstvima javnog informisawa, redovnim odr`avawem konferencija za {tampu, redovnim
objavqivawem podataka o broju zaposlenih u administrativnoj slu`bi po kategoriji osobqa,
obezbje|ivawem uslova za neometano informisawe javnosti o izvr{avawu poslova iz svoje
nadle`nosti i o svim promjenama organizacije, djelokruga poslova, rasporeda radnog vremena i
drugim promjenama u organizaciji i radu administrativne slu`be.
Objavqivawe odre|enih izvje{taja mo`e se uskratiti samo kada je to propisano zakonom.
Skup{tina jedinice lokalne samouprave usvaja odluke o uskra}ivawu informacija u skladu sa
zakonom.
Organi jedinice lokalne samouprave podnose javno−sti godi{we izvje{taje u kojima se porede
postignuti rezultati sa planiranim programskim ciqevima.
^lan 77.
Obavje{tewa i informacije o obavqawu poslova organa jedinice lokalne samouprave mogu davati
na~elnik op{tine, odnosno gradona~elnik i predsjednik skup{tine op{tine, odnosno grada.
Na~elnik op{tine, odnosno gradona~elnik mo`e za davawe odgovaraju}ih informacija ovlastiti
pojedine slu`benike.
Ovla{}eni slu`benici iz stava 2. ovog ~lana su li~no odgovorni za ta~nost i pravovremenost
informacija. Neovla{}eno davawe informacija ili davawe neta~nih informacija predstavqa te`u
povredu slu`bene du`nosti.
^lan 78.
Na~elnik op{tine, odnosno gradona~elnik, predsjednik skup{tine op{tine, odnosno grada, ili
ovla{}eni slu`benik redovno organizuju konferencije za {tampu o pitawima izvr{avawa poslova u
nadle`nosti lokalnih organa.
Na~elnik op{tine, odnosno gradona~elnik mo`e odlu~iti da se u postupku pripreme i dono{ewa
op{teg akta objavi wegov tekst u svim fazama dono{ewa putem sredstava javnog informisawa, kao i
da se odredi rok za davawe pismenih primjedbi na odnosni tekst op{teg akta.
^lan 79.
Organi jedinice lokalne samouprave du`ni su svoj rad i poslovawe urediti na na~in da fizi~ka i
pravna lica mogu na jednostavan i efikasan na~in ostvarivati svoja Ustavom zagarantovana prava i
zakonom za{ti}ene interese, te ispuwavati svoje du`nosti.
^lan 80.
Organi jedinice lokalne samouprave du`ni su omogu}iti fizi~kim i pravnim licima podno{ewe
prigovora i pritu`bi na rad organa jedinica lokalne samouprave, kao i na nepravilan odnos
slu`benika administrativne slu`be kada im se obra}aju radi ostva−rivawa svojih prava i interesa,
ili izvr{avawa svojih du`nosti.
Na podnesene prigovore i pritu`be na~elnik op{tine ili gradona~elnik du`ni su fizi~kim i
prav−nim licima dati odgovor u roku od 30 dana od dana podno{ewa prigovora ili pritu`be.
Prigovore, odnosno pritu`be na rad na~elnika op{tine, odnosno gradona~elnika razmatra
skup{tina op{tine, odnosno skup{tina grada i o wima zauzima stav.
^lan 81.
Sjednice skup{tine, komisija, odbora i savjeta su javne, ako nije druga~ije predvi|eno zakonom.
Sjednici skup{tine jedinice lokalne samouprave mogu prisustvovati zainteresovani gra|ani, na
na~in i pod uslovima propisanim poslovnikom skup{tine.
^lan 82.
Na zgradama u kojima su smje{teni organi jedinice lokalne samouprave mora biti istaknut naziv
organa.
Na prikladnom mjestu u zgradi mora biti istaknut raspored prostorija organa jedinice lokalne
samouprave.
Na ulazu u slu`bene prostorije moraju biti istaknuta li~na imena slu`benika i oznaka poslova
koje obavqaju.

VII - ADMINISTRATIVNI NADZOR NAD RADOM JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
^lan 83.
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave (u daqem tekstu: Ministarstvo) je nadle`no za vr{ewe
admini−strativnog nadzora nad radom organa jedinica lokalne samouprave.
Administrativni nadzor nad radom organa jedinica lokalne samouprave vr{i se samo u zakonom
utvr|enim slu~ajevima.
Administrativni nadzor nad radom organa jedinica lokalne samouprave ne mo`e ograni~iti
wihovo pravo da nezavisno i u skladu sa zakonom upravqaju javnim poslovima koji spadaju u wihove
samostalne nadle`nosti.
Nadzor nad izvr{ewem poslova iz samostalnog djelokruga organa jedinica lokalne samouprave
ograni~ava se na zakonitost preduzetih radwi.
Nadzor u odnosu na zakonitost i ekspeditivnost donesenih odluka mo`e se izvr{avati u odnosu na
zadatke ~ija je realizacija prenesena na organe jedinica lokalne samouprave. Republi~ki organi
uprave mogu u okviru svog djelokruga vr{iti nadzor nad ekspeditivno{}u odluka organa jedinica
lokalne samouprave.
Intervencija nadzornog organa ostvaruje se u obimu koji je proporcionalan zna~aju interesa koji
se wome namjerava za{tititi.
Postupak administrativnog nadzora nad radom organa jedinica lokalne samouprave koji nije
regulisan ovim zakonom vr{i se u skladu sa Zakonom o op{tem upravnom postupku.
^lan 84.
Predmet nadzora zakonitosti su:
a) op{ti akti koje donosi skup{tina jedinice lokalne samouprave,
b) normativni akti na~elnika jedinice lokalne samouprave,
v) odluke koje se odnose na organizaciju javnih tendera i dodjelu op{tinskog zemqi{ta,
g) odluke o prijemu na rad i prestanku rada zaposlenih u administrativnoj slu`bi,
d) odluke o finansijskoj obavezi od 10.000 KM ili vi{e i
|) akti doneseni u postupku sprovo|ewa povjerenih poslova dr`avne uprave.
Ministarstvo vr{i nadzor nad aktima iz stava 1. ovog ~lana u roku od 90 dana od dana wihovog
dono{ewa.
^lan 85.
Skup{tina jedinice lokalne samouprave mo`e tra`iti od Ministarstva da kontroli{e
zakonitost akata koje donosi na~elnik op{tine.
Na~elnik jedinice lokalne samouprave mo`e tra`iti od Ministarstva da kontroli{e zakonitost
nekog akta koji donese skup{tina.
Zahtjev se podnosi u roku od 30 dana od usvajawa osporenog akta. Organ koji podnosi zahtjev ukazuje
na zakonske osnove na osnovu kojih se osporava akt.
Ministarstvo, u roku od 30 dana od podno{ewa zahtje−va, postupa u skladu sa ~lanom 87. ovog
zakona.
^lan 86.
Pravno ili fizi~ko lice koje smatra da su wegova prava ili pravni interesi povrije|eni aktom
organa jedinice lokalne samouprave mo`e tra`iti da Ministarstvo obavi nadzor nad zakonito{}u
odnosnog akta.
Zahtjev se podnosi u roku od 30 dana od dana saznawa o osporenom aktu, odnosno najkasnije u roku
od godinu dana.
Ministarstvo, u roku od 30 dana od podno{ewa zahtje−va, postupa u skladu sa ~lanom 87. ovog
zakona.
^lan 87.
Ako Ministarstvo smatra da je akt organa jedinica lokalne samouprave nezakonit, obavijesti}e
donosioca akta o osnovama za nezakonitost osporenog akta i zatra`iti da se izmijeni, ukine ili
poni{ti osporeni akt, u roku od 30 dana od dana dostavqawa osporenog akta.
Organ jedinice lokalne samouprave mijewa, ukida ili poni{tava osporeni akt u roku od 45 dana
od dana prijema obavje{tewa iz stava 1. ovog ~lana.
U slu~aju odbijawa zahtjeva iz stava 1. ovog ~lana, Ministarstvo }e osporiti odnosni akt na
nadle`nom sudu, u roku od 30 dana od prijema obavje{tewa o odluci.
U slu~aju da organ ne donese odluku po zahtjevu iz stava 1. ovog ~lana, Ministarstvo }e osporiti
akt na nadle`nom sudu u roku od 60 dana od dana kad je otpremqeno obavje{tewe iz stava 1. ovog ~lana.

^lan 88.
Ako Ministarstvo smatra da odre|eni akt mo`e imati ozbiqne posqedice, ili postoji rizik od
nenadoknadive {tete, mo`e da ospori odnosni akt na nadle`nom sudu.
Ministarstvo }e odmah nakon saznawa o aktu iz stava 1. ovog ~lana obavijestiti wegovog
donosioca da zapo~iwe postupak nadzora.
Vlada }e na prijedlog Ministarstva, do odluke nadle`nog suda, obustaviti od izvr{ewa propis,
op{ti ili pojedina~ni akt organa jedinice lokalne samouprave, ako smatra da je u suprotnosti sa
Ustavom i zakonom i ozbiqno ugro`ava javni interes i predstavqa rizik od nano{ewa nepopravqive
{tete. Odgovaraju}u odluku Vlada }e donijeti u roku od osam dana.
^lan 89.
Republi~ki organi koji su nadle`ni za vr{ewe nadzora nad ekspeditivno{}u akata koje donesu
organi jedinice lokalne samouprave u okviru ovla{}ewa u vr{ewu povjerenih poslova imaju pravo
tra`iti, u roku od 15 dana od saznawa za osporeni akt, da organi jedinica lokalne samouprave
izmijene, ukinu ili poni{te osporeni akt na osnovu uva`avawa ekspeditivnosti.
Ako organi jedinica lokalne samouprave ne postupe u skladu sa zahtjevom iz stava 1. ovog ~lana,
republi~ki organi, nadle`ni za vr{ewe nadzora nad ekspeditivno{}u, usvoji}e odnosni akt umjesto
organa jedinica lokalne samouprave.
Organ koji vr{i nadzor }e obavijestiti organe jedinice lokalne samouprave o odluci koju donese
u roku od osam dana od dana dono{ewa odluke.
Ako organ jedinice lokalne samouprave smatra da je odluka koju je donio organ u vr{ewu nadzora
nezakonita, ima pravo da kod nadle`nog suda protiv iste odluke pokrene upravni spor u roku od 30
dana od prijema oba−vje{tewa o donijetoj odluci. Organ jedinice lokalne samouprave }e obavijestiti
organ koji vr{i nadzor da je pokrenuo upravni spor kod nadle`nog suda.
Ukoliko organ jedinice lokalne samouprave smatra da usvajawe akta od strane organa koji vr{i
nadzor mo`e dovesti do nano{ewa nepopravqive {tete, mo`e zatra`iti od nadle`nog suda da
obustavi od izvr{ewa navedeni akt ili da donese neke druge administrativne mjere. Organ jedinice
lokalne samouprave }e obavijestiti organ koji vr{i nadzor o svom zahtjevu za dono{ewe privremenih
administrativnih mjera.
Sud donosi odluku o obustavqawu od izvr{ewa osporenog akta, odnosno donosi druge privremene
admi−nistativne mjere u roku od osam dana od podno{ewa zahtje−va i nakon razmatrawa argumenata
svih zainteresovanih strana.
^lan 90.
Organ jedinice lokalne samouprave dostavqa organu koji vr{i nadzor, u roku od 10 dana od
podno{ewa zahtje−va, kopije svih dokumenata i sve druge informacije koje se odnose na osporeni akt.
Na~elnik op{tine i sekretar skup{tine op{tine su nadle`ni za dostavqawe dokumenata i
informacija nadle`nim organima.
Organ jedinice lokalne samouprave du`an je dopustiti vr{ewe nadzora u slu`benim
prostorijama, staviti na uvid tra`enu dokumentaciju i dati sva potrebna obja−{wewa na postavqena
pitawa organu koji vr{i nadzor.
Republi~ki organ koji vr{i nadzor ne mo`e davati direktne instrukcije slu`benicima lokalne
admini−strativne slu`be.
^lan 91.
U slu~aju da organ jedinice lokalne samouprave du`e vrijeme ne izvr{ava svoje nadle`nosti u
skladu sa zakonom i time ugro`ava ostvarivawe osnovnih prava gra|ana, Ministarstvo }e upozoriti
nadle`ni organ jedinice lokalne samouprave i zatra`iti preduzimawe odgovaraju}ih mjera.
Ako organ jedinice lokalne samouprave ne preduzme odgovaraju}e mjere u roku od osam dana od
dana upozorewa, Ministarstvo }e podnijeti tu`bu nadle`nom sudu, koji }e u roku od osam dana izre}i
odgovaraju}e privremene mjere kojima }e se obezbijediti izvr{avawe osporenih nadle`nosti nakon
razmatrawa argumenata svih zainteresovanih strana.
Organ jedinice lokalne samouprave mo`e osporiti radwe Ministarstva iz st. 1. i 2. ovog ~lana i
`aliti se na odluku nadle`nog suda o privremenim administrativnim mjerama.
^lan 92.
Ministarstvo do kraja marta podnosi izvje{taj o izvr{enom administrativnom nadzoru nad
radom organa jedinice lokalne samouprave izvr{enom tokom prethodne godine.
Izvje{taj se podnosi Vladi, Narodnoj skup{tini Republike Srpske i javnosti.
VIII - SARADWA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
^lan 93.
Jedinice lokalne samouprave imaju pravo da u obavqawu svojih du`nosti me|usobno sara|uju, radi
izvr{avawa poslova od zajedni~kog interesa.

O oblicima i na~inu saradwe iz stava 1. ovog ~lana jedinice lokalne samouprave zakqu~uju
sporazum.
^lan 94.
Jedinice lokalne samouprave mogu se udru`ivati u Savez op{tina i gradova Republike Srpske,
radi unapre|ewa i za{tite wihovih zajedni~kih interesa.
Savez op{tina i gradova Republike Srpske iz stava 1. ovog ~lana mo`e pristupiti me|unarodnim
udru`ewima lokalnih vlasti i sara|ivati sa odgovaraju}im udru`ewima lokalnih vlasti Federacije
BiH i u inostranstvu u skladu sa zakonom.
^lan 95.
Jedinice lokalne samouprave mogu pristupiti doma}im i me|unarodnim udru`ewima lokalnih
vlasti i sara|ivati sa odgovaraju}im jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine i u ino−stranstvu u skladu sa zakonom.
IX - ZA[TITA PRAVA LOKALNE SAMOUPRAVE
^lan 96.
Organi jedinice lokalne samouprave mogu pred nadle`nim sudom da pokrenu postupak za ocjenu
ustavnosti i zakonitosti zakona, propisa i drugih op{tih i pojedina~nih akata kojima se povre|uju
prava jedinice lokalne samouprave.
^lan 97.
Ako organ jedinice lokalne samouprave smatra da je radwom, op{tim ili pojedina~nim aktom
dr`avnog organa u~iwena povreda zakonom garantovanih prava jedinice lokalne samouprave, mo`e
podnijeti u roku od 30 dana od dana saznawa zahtjev nadle`nom sudu za za{titu prava jedinice
lokalne samouprave.
Nadle`ni sud mo`e poni{titi akt organa iz stava 1. ovog ~lana, zabraniti daqe vr{ewe radwe
ili odbiti zahtjev za za{titu prava.
U postupku za rje{avawe po zahtjevu shodno se pri−mjewuju odredbe zakona kojima se ure|uje
postupak u upravnim sporovima.
X - OBLICI NEPOSREDNOG U^E[]A GRA\ANA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI
^lan 98.
U interesu lokalnog stanovni{tva, jedinice lokalne samouprave razvijaju odgovaraju}e oblike
direktnog u~e{}a gra|ana koji nisu izri~ito zabraweni zakonom.
^lan 99.
Oblici neposrednog u~e{}a gra|ana u lokalnoj samoupravi su:
- referendum,
- zbor gra|ana,
- gra|anska inicijativa,
- mjesna zajednica,
- paneli gra|ana,
- {eme prijedloga, “sati gra|ana” u skup{tinama op{tina i
- drugi oblici koji nisu zabraweni zakonom.
^lan 100.
Gra|ani neposredno u~estvuju}i u lokalnoj samoupravi odlu~uju o:
- izgradwi komunalnih objekata, na~inu obezbje−|ivawa finansijskih sredstava za izgradwu tih
objekata, kao i o na~inu kori{}ewa i upravqawa tim objektima,
- pokretawu inicijative za dono{ewe i izmjenu propisa i op{tih akata iz nadle`nosti lokalne
zajednice,
- upu}ivawu preporuka i prigovora na rad organa lokalne samouprave,
- pokretawu inicijative za izdvajawe i pripajawe naseqenih mjesta iz sastava op{tine,
- kao i o drugim pitawima utvr|enim statutom lokalne zajednice.
^lan 101.
Gra|ani odlu~uju putem referenduma u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave.
^lan 102.
Zbor gra|ana mo`e sazvati na~elnik op{tine, odno−sno gradona~elnik, predsjednik skup{tine
op{tine, odnosno grada, predsjednik savjeta mjesne zajednice i svaki odbornik na podru~ju mjesne
zajednice na kojoj ima prebivali{te.

Sazivawe i na~in rada zbora gra|ana reguli{e se posebnom odlukom skup{tine jedinice lokalne
samouprave.
Predsjednik savjeta mjesne zajednice du`an je sazvati zbor gra|ana na pismeni zahtjev najmawe 50
bira~a.
^lan 103.
Gra|ani jedinice lokalne samouprave pokre}u inicijativu za:
- dono{ewe ili promjenu statuta jedinice lokalne samouprave,
- dono{ewe ili promjenu akta kojim se ure|uje odre|eno pitawe iz samostalnog djelokruga i
- raspisivawe referenduma.
Skup{tina je du`na da u roku od 60 dana od dana dobijawa inicijative iz stava 1. ovog ~lana
obavi raspravu i gra|anima dostavi obrazlo`en odgovor.
^lan 104.
Skup{tina jedinice lokalne samouprave ima du`nost da razmotri svaku inicijativu koju dobije,
pod uslovom da je pokrenuta na na~in i u obliku propisanim statutom jedinice lokalne samouprave.
Inicijativa mora sadr`avati odre|eni broj potpisa gra|ana. Broj potpisa }e se utvrditi statutom,
ali ne mo`e biti mawi od 5% ili 500 bira~a niti ve}i od 7% ili 700 bira~a, od ukupnog broja
glasa~a.
Organi jedinice lokalne samouprave obezbje|uju javnu raspravu o nacrtu statuta, nacrtu odluka o
buxetu i o drugim aktima utvr|enim zakonom i statutom.
^lan 105.
Postupak i na~in neposrednog izja{wavawa gra|ana utvr|uje se statutom jedinice lokalne
samouprave.
1. Mjesne zajednice
^lan 106.
Podru~je jedinice lokalne samouprave mo`e se podije−liti na mjesne zajednice ako je to zasnovano
na prostornim, istorijskim, privrednim ili kulturnim razlozima i ako je to u interesu stanovnika
jedinice lokalne samouprave.
Interes stanovnika za obrazovawe mjesne zajednice utvr|uje se na zboru gra|ana.
^lan 107.
Mjesna zajednica se obrazuje odlukom skup{tine jedinice lokalne samouprave.
Odlukom iz stava 1. ovog ~lana utvr|uju se: naziv, podru~je, poslovi koje vr{i mjesna zajednica i
druga pitawa od zna~aja za rad mjesne zajednice.
^lan 108.
Mjesna zajednica ima savjet, koji broji najvi{e 11 ~lanova.
Predsjednika i ~lanove savjeta mjesne zajednice biraju bira~i koji imaju prebivali{te na
podru~ju mjesne zajednice, neposredno na zboru gra|ana na na~in propisan statutom jedinice lokalne
samouprave.
Predsjednik i ~lanovi savjeta mogu biti razrije{eni du`nosti i prije isteka mandata u skladu sa
odredbama statuta jedinice lokalne samouprave.
^lan 109.
Statutom jedinice lokalne samouprave propisuju se organizacija, na~in rada i finansirawe
mjesne zajednice.
Jedinica lokalne samouprave buxetom utvr|uje posebna sredstva za finansirawe mjesne zajednice.
Administrativne i stru~ne poslove za mjesne zajednice obavqa administrativna slu`ba jedinice
lokalne samouprave.
XI - ZAPOSLENI U ADMINISTRATIVNOJ SLU@BI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
1. Radna mjesta
^lan 110.
U administrativnoj slu`bi jedinice lokalne samouprave poslove obavqaju op{tinski, odnosno
grad−ski slu`benici (u daqem tekstu: slu`benici), tehni~ki i pomo}ni radnici.
^lan 111.
Slu`benicima u smislu ovog zakona smatraju se lica koja obavqaju sqede}e poslove:
1. sekretar skup{tine jedinice lokalne samouprave,
2. na~elnik odjeqewa,
3. {ef odsjeka,

4. stru~ni savjetnik,
5. samostalni stru~ni saradnik,
6. vi{i stru~ni saradnik i
7. stru~ni saradnik.
^lan 112.
[ef odsjeka rukovodi odsjekom i odgovara za wegov rad.
[ef odsjeka za svoj rad odgovara na~elniku odje−qewa.
^lan 113.
Stru~ni savjetnik obavqa poslove za koje je potrebno posebno stru~no znawe.
Stru~ni savjetnik o svom radu podnosi izvje{taj na~elniku odjeqewa.
^lan 114.
Samostalni stru~ni saradnik obavqa najslo`enije stru~ne poslove iz odre|ene oblasti rada
utvr|ene pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
Samostalni stru~ni saradnik o svom radu podnosi izvje{taj neposrednom rukovodiocu.
^lan 115.
Vi{i stru~ni saradnik obavqa slo`ene stru~ne poslove iz odre|ene oblasti rada utvr|ene
pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
Vi{i stru~ni saradnik o svom radu podnosi izvje{taj neposrednom rukovodiocu.
^lan 116.
Stru~ni saradnik obavqa tehni~ke, administrativne i druge poslove utvr|ene pravilnikom o
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
^lan 117.
Zaposleni u administrativnoj slu`bi jedinice lokalne samouprave koji nemaju status slu`benika
su lica raspore|ena na tehni~ke, pomo}ne i druge poslove.
2. Upra`wena radna mjesta i zapo{qavawe
^lan 118.
Da bi lice steklo svojstvo slu`benika mora ispuwavati op{te uslove:
1. da je dr`avqanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost i
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 administrativnoj slu`bi jedinice
lokalne samouprave.
Pored op{tih uslova, potrebno je da lice ispuwava i sqede}e posebne uslove:
1. odgovaraju}a {kolska sprema,
2. polo`en stru~ni ispit za rad u administrativnoj slu`bi,
3. odgovaraju}e radno iskustvo i
4. da ispuwava druge uslove utvr|ene zakonom, drugim propisima ili pravilnikom o organizaciji
i siste−matizaciji radnih mjesta u administrativnoj slu`bi jedinice lokalne samouprave.
^lan 119.
Upra`weno radno mjesto u administrativnoj slu`bi jedinice lokalne samouprave popuwava se
putem javnog konkursa.
Prednost kod zapo{qavawa imaju pripadnici drugih konstitutivnih naroda, ukoliko ispuwavaju
uslove iz javnog konkursa, saglasno ~lanu 3. ovog zakona.
^lan 120.
Na~elnik op{tine, odnosno gradona~elnik ogla{ava upra`weno radno mjesto.
Oglas, odnosno javni konkurs o upra`wenom radnom mjestu sadr`i:
1. opis upra`wenog radnog mjesta i broj izvr{ilaca,
2. op{te uslove za prijem u radni odnos,
3. spisak potrebnih dokumenata, rok i mjesto wihovog podno{ewa,
4. posebne akademske i profesionalne uslove za radno mjesto koje se popuwava i
5. druge propisane uslove.

Javni konkurs se objavquje u sredstvima javnog informisawa sa rokom od 30 dana za prijavqivawe
kandidata.
^lan 121.
Prilikom sprovo|ewa postupka za prijem slu`benika, skup{tina jedinice lokalne samopurave, na
prijedlog na~elnika, odnosno gradona~elnika imenuje posebne i nepristrasne komisije. Komisiju
sa~iwava najmawe pet ~lanova, od kojih su najmawe dva ~lana slu`benici koji imaju profesionalno
iskustvo, dok se tri ~lana imenuju sa liste stru~waka koju utvr|uje skup{tina jedinice lokalne
samouprave.
Sastav komisije iz stava 1. ovog ~lana mora obezbije−diti zastupqenost konstitutivnih naroda i
grupa Ostalih, saglasno ~lanu 3. st. 1. i 3. ovog zakona.
Postupak za prijem slu`benika podrazumijeva ulazni intervju sa kandidatom i kontrolu
ispuwavawa uslova. Postupak za prijem slu`benika obavqa se u roku od 30 dana od isteka roka za
prijavqivawe kandidata.
^lan 122.
U sprovo|ewu postupka za izbor slu`benika komisija provjerava i utvr|uje redoslijed kandidata
na osnovu stru~nih sposobnosti.
Odluku o izboru kandidata donosi na~elnik op{tine, odnosno gradona~elnik, na osnovu
utvr|enog redoslijeda iz stava 1. ovog ~lana i po{tovawa nacionalne zastupqenosti.
Na~elnik op{tine, odnosno gradona~elnik objavquje rezultate javnog konkursa i pismeno
obavje{tava sve kandidate.
^lan 123.
Na~elnik op{tine, odnosno gradona~elnik mo`e odrediti da kandidat, prije prijema u
administrativnu slu`bu jedinice lokalne samouprave na neodre|eno vrije−me, sprovede odre|eno
vrijeme na probnom radu.
Probni rad mo`e trajati od 30 do 60 dana i odre|uje se zavisno od vrste i slo`enosti poslova na
radnom mje−stu.
Prilikom prijema na probni rad kandidat se upo−znaje sa sadr`ajem poslova i zadataka radnog
mjesta, kao i na~inom pra}ewa i ocjewivawa rezultata wegovog rada.
Ukoliko je ocjena rada kandidata:
a) zadovoqavaju}a, na~elnik op{tine, odnosno gradona~elnik potvr|uje prijem slu`benika;
b) nezadovoqavaju}a, na~elnik op{tine, odnosno gradona~elnik razrje{ava du`nosti slu`benika.
Razrije{eni slu`benik ima pravo da tra`i od na~elnika op{tine, odnosno gradona~elnika
preispitivawe odluke o svom razrje{ewu.
^lan 124.
Kandidat koji se prima u administrativnu slu`bu jedinice lokalne samouprave u svojstvu
pripravnika du`an je da istekom odre|enog vremena polo`i stru~ni ili ispit za rad u
administrativnoj slu`bi.
Neposredni rukovodilac administrativne slu`be jedinice lokalne samouprave du`an je da
pripravnika upozna sa sadr`inom programa i na~inom pra}ewa wegovog osposobqavawa.
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 visokom stru~nom spremom godinu dana.
Program stru~nog osposobqavawa i na~ina polagawa ispita pripravnika donosi na~elnik
op{tine, odnosno gradona~elnik.
3. Ocjena rada i napredovawe
^lan 125.
Ocjenu rada slu`benika vr{i neposredno nadre|eni rukovodilac kroz nadzor, vrednovawe rada i
uspje{nosti vr{ewa poslova u okviru wegovog radnog mjesta za vrijeme trajawa slu`be, a na osnovu
pravilnika o ocjewivawu.
Ukoliko su dvije uzastopne ocjene rada negativne, na~elnik op{tine, odnosno gradona~elnik
donosi rje{ewe za razrje{ewe slu`benika.
Slu`benik mo`e protiv rje{ewa iz stava 2. ovog ~lana podnijeti `albu Odboru za `albe (u daqem
tekstu: Odbor). Odluka Odbora je kona~na.
^lan 126.
Napredovawe u administrativnoj slu`bi vr{i se na osnovu pozitivne ocjene o radu.
Prijedlog za napredovawe slu`benika daje rukovodilac koji rukovodi organizacionim dijelom
administrativne slu`be u kojoj je slu`benik zaposlen.

4. Raspore|ivawe slu`benika
^lan 127.
Raspore|ivawe slu`benika na radna mjesta u admi−nistrativnoj slu`bi vr{i na~elnik op{tine,
odnosno gradona~elnik.
Slu`benik mo`e biti privremeno raspore|en na drugo radno mjesto, bez wegove saglasnosti u
skladu sa stru~nom spremom slu`benika zbog pove}anog obima poslova i iz drugih razloga utvr|enih
pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
5. Vi{ak slu`benika
^lan 128.
Ako je u administrativnoj slu`bi jedinice lokalne samouprave do{lo do smawewa poslova ili
ukidawa radnih mjesta, slu`benici se raspore|uju na radna mjesta koja odgovaraju wihovoj stru~noj
spremi.
Odluku o raspore|ivawu slu`benika iz stava 1. ovog ~lana donosi na~elnik op{tine, odnosno
grado−na~elnik.
Ukoliko slu`benik ne prihvati radno mjesto na koje je raspore|en, u skladu sa st. 1. i 2. ovog
~lana, prestaje mu radni odnos.
Ukoliko se slu`benik ne mo`e rasporediti u skladu sa st. 1. i 2. ovog ~lana, na~elnik op{tine,
odnosno gradona~elnik donosi rje{ewe kojim se utvr|uje da mu je prestao radni odnos uz obavezu
isplate otpremnine u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.
6. Radno vrijeme, odmori i odsustva
^lan 129.
Puno radno vrijeme slu`benika iznosi 40 ~asova sedmi~no, raspore|enih na pet radnih dana,
izuzev su−bote i nedjeqe.
Skra}eno radno vrijeme slu`benika odre|uje se u skladu sa zakonom.
Prekovremeni rad slu`benika mo`e uvesti na~elnik op{tine, odnosno gradona~elnik u
slu~ajevima neplaniranog pove}awa obima posla, u prilikama prouzrokovanim vi{om silom i u
drugim slu~ajevima utvr|enim zakonom.
Prekovremeni rad mo`e trajati najvi{e 10 ~asova sedmi~no, odnosno 150 ~asova u toku jedne
kalendarske godine.
^lan 130.
Slu`benik koji radi s punim radnim vremenom ima pravo na odmor u toku radnog vremena u
trajawu od 30 minuta. Raspored kori{}ewa ovog odmora utvr|uje na~elnik op{tine, odnosno
gradona~elnik.
^lan 131.
Slu`benik ima pravo na sedmi~ni odmor u trajawu od najmawe 24 ~asa neprekidno.
^lan 132.
Slu`benik koji ima najmawe {est mjeseci neprekidnog radnog sta`a ima pravo na godi{wi odmor
u trajawu od najmawe 18 radnih dana.
Godi{wi odmor iz stava 1. ovog ~lana uve}ava se za jedan dan za svake tri navr{ene godine radnog
sta`a, s tim da ukupan godi{wi odmor ne mo`e iznositi vi{e od 30 radnih dana.
^lan 133.
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 mjesec rada.
^lan 134.
Godi{wi odmor, po pravilu, koristi se neprekidno.
Godi{wi odmor mo`e se izuzetno koristiti u dijelovima, u skladu sa mogu}nostima i potrebama
administrativne slu`be, s tim {to jedan dio godi{weg odmora mora iznositi neprekidno najmawe 12
dana.
Plan kori{}ewa godi{wih odmora donosi na~elnik op{tine.
^lan 135.
Kod ostvarivawa prava na godi{wi odmor i drugih prava ~ije ostvarivawe zavisi od neprekidnog
rada, sva odsustvovawa s rada za koja je slu`benik ostvario naknadu plate ne}e se smatrati prekidom
u radu.
^lan 136.
Slu`benik ima pravo na pla}eno odsustvo u toku jedne kalendarske godine u sqede}im
slu~ajevima:

1. sklapawa braka - pet radnih dana,
2. smrti ~lana u`e porodice - pet radnih dana,
3. smrti ~lana {ire porodice - dva radna dana,
4. te`e bolesti ~lana porodice - jedan radni dan,
5. preseqewa u drugi stan - dva radna dana,
6. ro|ewa djeteta - pet radnih dana,
7. obiqe`avawa dana svog vjerskog praznika - dva radna dana i
8. polagawa stru~nog ispita - dva radna dana.
Pla}eno odsustvo iz stava 1. ovog ~lana ne mo`e biti du`e od {est radnih dana u toku kalendarske
godine.
Na~elnik op{tine, odnosno gradona~elnik mo`e na zahtjev slu`benika, u opravdanim
slu~ajevima, odobriti pla}eno odsustvo i du`e od {est dana u toku kalendarske godine.
^lan 137.
Slu`benik ima pravo na nepla}eno odsustvo radi:
1. obavqawa neodlo`nih li~nih i porodi~nih poslova, koje je du`an obrazlo`iti u svom zahtjevu,
2. pripremawa i polagawa ispita na fakultetu, drugoj obrazovnoj, nau~noobrazovnoj ili
nau~noistra−`iva~koj ustanovi,
3. posjete ~lanu u`e porodice koji `ivi u ino−stranstvu,
4. stru~nog ili nau~nog usavr{avawa u inostranstvu i
5. wege te{ko oboqelog ~lana u`e porodice.
Nepla}eno odsustvo mo`e iznositi do tri mjeseca, osim u slu~ajevima stru~nog i nau~nog
usavr{avawa u inostranstvu, koje mo`e trajati do jedne godine.
Tro{kove penzijskog i invalidskog osigurawa snosi korisnik nepla}enog odsustva.
Za vrijeme nepla}enog odsustva prava i obaveze slu`benika po osnovu rada miruju.
7. Odgovornost slu`benika
^lan 138.
Zbog neizvr{avawa zadataka i poslova utvr|enih ovim zakonom i drugim propisima, slu`benik
odgovara materijalno i disciplinski.
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 slu`benik
oslobo|en krivi~ne, odnosno prekr{ajne odgovornosti.
7.1 Materijalna odgovornost
^lan 139.
Slu`benik je odgovoran za {tetu koju je na radu ili u vezi s radom namjerno ili iz krajwe
nepa`we prouzrokovao jedinici lokalne samouprave.
Postojawe {tete, wenu visinu, okolnosti pod kojima je nastala, u~inioca {tete i na~in wene
naknade utvr|uje posebna komisija, koju obrazuje na~elnik op{tine, odnosno gradona~elnik, u skladu
sa pravilnikom o di−sciplinskoj i materijalnoj odgovornosti iz ~lana 165. ovog zakona.
7.2 Disciplinska odgovornost
^lan 140.
Slu`benik je disciplinski odgovoran za povrede radnih du`nosti.
^lan 141.
Povrede radnih du`nosti su:
1. neizvr{avawe ili nesavjesno, odnosno neblagovremeno izvr{avawe radnih du`nosti,
2. izra`avawe ili zastupawe politi~kih opredjeqewa u izvr{avawu zadataka i poslova u
administrativnoj slu`bi,
3. nedostojno, uvredqivo ili na drugi na~in nepri−mjereno pona{awe prema strankama,
4. odbijawe davawa podataka,
5. zloupotreba slu`benog polo`aja ili prekora~ewe ovla{}ewa,
6. nezakonito raspolagawe materijalnim sredstvima,
7. radwe koje ometaju stranke u ostvarivawu wihovih prava i interesa,
8. odbijawe poslova radnog mjesta na koje je ra−spore|en ili odbijawe naloga neposrednog
rukovodioca,
9. neopravdano izostajawe sa posla pet radnih dana u toku {est mjeseci ili neopravdano
izostajawe s posla tri dana uzastopno i

10. dolazak na rad u pijanom stawu ili u`ivawe alkohola ili drugih opojnih sredstava.
^lan 142.
Za povrede radne du`nosti iz ~lana 141. mogu se izre}i disciplinske mjere:
1. obustavqawe isplate plate u iznosu do 35% za period od najvi{e tri mjeseca i
2. prestanak rada.
^lan 143.
Slu`benici mogu dati inicijativu za pokretawe disciplinskog postupka, koja mora biti
obrazlo`ena.
Disciplinski postupak protiv slu`benika pokre}e na~elnik op{tine, odnosno gradona~elnik,
neposredno ili na inicijativu iz stava 1. ovog ~lana.
Disciplinski postupak protiv slu`benika vodi di−sciplinska komisija.
Disciplinsku komisiju imenuje na~elnik op{tine, odnosno gradona~elnik, iz reda slu`benika.
Komisija broji od tri do pet ~lanova, s tim {to na~elnik op{tine, odnosno gradona~elnik i
na~elnici odjeqewa ne mogu biti ~lanovi komisije.
^lan 144.
Disciplinske mjere izri~e na~elnik op{tine, odno−sno gradona~elnik, uzimaju}i u obzir mjesto,
vrijeme, na~in i posqedice koje proizlaze iz u~iwene povrede.
^lan 145.
Bli`e odredbe o pokretawu, vo|ewu, zastarjelosti postupka za utvr|ivawe povrede radnih
du`nosti i druga pitawa od zna~aja za za{titu radne discipline ure|uju se pravilnikom o
disciplinskoj i materijalnoj odgo−vornosti iz ~lana 164. ovog zakona.
7.3 Plate slu`benika
^lan 146.
Slu`benik ima pravo na platu koja odgovara wego−vom radnom mjestu, slo`enosti poslova koje
obavqa, vremenu sprovedenom na radu i rezultatima rada, u skladu sa zakonom i kolektivnim
ugovorom.
7.4 Prestanak rada
^lan 147.
Slu`beniku prestaje rad u sqede}im slu~ajevima:
1. dobrovoqnog istupawa iz administrativne slu`be,
2. ispuwavawa zakonom propisanih uslova za penzionisawe,
3. nezadovoqavaju}eg probnog rada,
4. nezadovoqavaju}e ocjene stru~nog ispita iz ~lana 124.,
5. dvije uzastopne negativne ocjene rada,
6. ako slu`benik bude osu|en na bezuslovnu kaznu zatvora ili na mjeru bezbjednosti, vaspitnu ili
za{titnu mjeru u trajawu du`em od {est mjeseci - sa danom po~etka ivr{ewa kazne, odnosno mjere, ako
zbog izvr{ewa mjere slu`benik mora odsustvovati s rada, i
7. izre~ene disciplinske mjere prestanka rada u administrativnoj slu`bi.
Slu`benika razrje{ava na~elnik op{tine, odnosno gradona~elnik. Ukoliko je slu`benik
nezadovoqan ovom odlukom, mo`e podnijeti `albu Odboru za `albe.
8. Odbor za `albe
^lan 148.
Ministarstvo osniva Odbor za `albe, koji se sastoji od tri ~lana.
Odbor, u skladu sa zakonom i drugim propisima, ra−zmatra `albe slu`benika protiv odluka i
drugih akata organa jedinice lokalne samouprave.
Odluke Odbora dostavqaju se podnosiocu `albe u roku od osam dana od dana dono{ewa.
Odluke Odbora su kona~ne a mogu se preispitivati od strane nadle`nog suda.
Odbor donosi poslovnik kojim ure|uje pravila i po−stupak odlu~ivawa po `albi.
^lanovi Odbora su nezavisni i nepristrasni u svom radu.
Odbor ima predsjednika koji se bira na konstitutivnoj sjednici Odbora na prijedlog ministra
uprave i lokalne samouprave.
^lanove Odbora, na osnovu javne konkurencije i konsultacija sa Savezom op{tina i gradova
Republike Srpske, imenuje Ministarstvo iz reda istaknutih stru~nih radnika, na rok od ~etiri
godine sa mogu}no{}u ponovnog izbora.

9. Prava i du`nosti slu`benika
^lan 149.
Slu`benik ima pravo:
1. na stalno zaposlewe do ispuwewa uslova za penziju, osim ako ovim zakonom nije druga~ije
odre|eno,
2. na odsustvo utvr|eno zakonom i nastavak rada na istom ili sli~nom radnom mjestu po isteku
odsustva,
3. na naknadu u skladu sa slu`benim du`nostima i rezultatima rada, na na~in utvr|en ovim
zakonom,
4. na pomo} u stru~nom obrazovawu i profesionalnom usavr{avawu;
5. na za{titu svog fizi~kog i moralnog integriteta, tokom obavqawa svojih slu`benih du`nosti,
6. na korektan odnos nadre|enih prema wemu, uz po{tovawe wegovog moralnog integriteta i
qudskog dostojanstva,
7. slu`benik ima pravo i na po{ten i pravedan tretman u kadrovskoj politici, bez obzira na
wegova politi~ka opredjeqewa, nacionalnu pripadnost, prebivali{te, starosnu dob, invalidnost,
pol i vjersku pripadnost,
8. na osnivawe ili u~lawewe u sindikat ili profesionalno udru`ewe, u skladu sa zakonima,
9. na {trajk u skladu sa zakonom i
10. druga prava odre|ena zakonom, kolektivnim ugo−vorom i op{tim aktom.
^lan 150.
Slu`benik je du`an da:
1. primjewuje i izvr{ava odredbe Ustava, zakona, statuta jedinice lokalne samouprave i drugih
propisa;
2. izvr{ava poslove i radne zadatke predvi|ene pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta;
3. izvr{ava naloge na~elnika op{tine, odnosno gradona~elnika i neposrednog rukovodioca, a po
nalo−zima koje smatra nezakonitim postupa na sqede}i na~in:
- ukaza}e izdavaocu naloga na wegovu nezakonitost,
- ako izdavalac naloga ponovi nalog, slu`benik }e zatra`iti pismeni nalog u kojem se navodi
identitet izdavaoca naloga i precizan sadr`aj naloga,
- ako je nalog potvr|en, slu`benik je du`an da ga izvr{i, osim ako nalog predstavqa krivi~no
djelo, u kom slu~aju }e odbiti izvr{ewe naloga i slu~aj prijaviti nadle`nom organu;
4. ~uva ugled administrativne slu`be;
5. djeluje bez predrasuda i da je politi~ki nepri−strasan, pri ~emu naro~ito:
- izbjegava aktivnosti, odnosno propuste u vr{ewu svoje profesionalne du`nosti koji su u
suprotnosti ili su nespojive sa du`nostima utvr|enim ovim zakonom i uzdr`ava se od javnog
izra`avawa svojih politi~kih ubje|ewa,
- ne tra`i i ne prihvata za sebe ili svoje srodnike bilo kakvu dobit, povlasticu, naknadu u novcu,
uslugama i sli~no, osim onih koje su dozvoqene ovim zakonom;
6. u svom radu i odlu~ivawu vodi ra~una o javnom interesu, a naro~ito:
- pru`a pomo} u ostvarivawu javnog interesa,
- daje zainteresovanim strankama, javnim institucijama i javnosti uop{te informacije iz
oblasti poslova koje obavqa, u skladu sa zakonom;
7. ispuwava i druge du`nosti utvr|ene ovim zakonom.
10. Nespojivost
^lan 151.
Slu`benik ne mo`e obavqati du`nost ili biti na polo`aju koji je u suprotnosti sa wegovim
slu`benim du`nostima.
Slu`benik ne mo`e biti ~lan upravnih i drugih od−bora i organa politi~kih stranaka, odbornik
u skup{tini jedinice lokalne samouprave, niti u obavqawu svojih poslova mo`e ispoqavati
privr`enost politi~kim strankama.
Slu`benik se ne mo`e baviti samostalnom djelatno{}u, niti biti vlasnik privatnog ili nekog
drugog preduze}a.
Slu`benik je du`an da prilikom svog prijema na rad predo~i sve podatke o imovnom stawu, kao i
informacije o djelatnostima i funkcijama ~lanova u`e porodice.

11. Ostvarivawe i za{tita prava slu`benika
^lan 152.
Radi ostvarivawa svojih prava slu`benici se pi−smeno obra}aju na~elniku op{tine, odnosno
grado−na~elniku.
Protiv rje{ewa ili drugog pojedina~nog akta kojim je odlu~eno o wegovim pravima ili
obavezama, slu`benik ima pravo da podnese prigovor.
Prigovor se podnosi na~elniku op{tine, odnosno gradona~elniku, u roku od osam dana od dana
dostavqawa rje{ewa ili drugog pojedina~nog akta, koji je du`an da o wemu odlu~i u roku od 30 dana
od dana podno{ewa prigovora.
U postupku odlu~ivawa o podnesenom prigovoru, na~elnik op{tine, odnosno gradona~elnik
preispituje svoju odluku i mo`e je izmijeniti, ukinuti ili poni{titi.
Slu`benik mo`e protiv odluke iz stava 3. ovog ~lana podnijeti `albu Odboru za `albe, u roku od
15 dana od dana dostavqawa odluke ili isteka roka za weno dono{ewe.
Odbor za `albe je du`an odlu~iti po `albi u roku od 30 dana od dana podno{ewa `albe.
Ako je slu`benik nezadovoqan odlukom Odbora, ili Odbor nije odlu~io u roku iz stava 6. ovog
~lana, slu`benik mo`e podnijeti tu`bu nadle`nom sudu u roku od 30 dana od dana dostavqawa odluke
iz stava 5. ovog ~lana.
^lan 153.
Radi za{tite svojih prava slu`benik se mo`e obratiti i upravnom inspektoru.
Ako upravni inspektor na|e da je povrije|eno pravo slu`benika, o tome }e obavijestiti na~elnika
op{tine, odnosno gradona~elnika i preduzeti druge mjere utvr|ene zakonom.
12. Finansirawe
^lan 154.
Sredstva za finansirawe administrativne slu`be ~ine:
1) sredstva za isplatu zarada slu`benika,
2) sredstva za materijalne tro{kove,
3) sredstva za posebne namjene,
4) sredstva za nabavku i odr`avawe opreme i
5) sredstva za regresirawe godi{wih odmora i druge posebne naknade i solidarne pomo}i (u
daqem tekstu: posebne naknade).
Sredstva iz stava 1. ovog ~lana obezbje|uju se u buxetu jedinice lokalne samouprave.
^lan 155.
Administrativna slu`ba mo`e ostvariti odre|ene prihode svojom djelatno{}u, pod uslovima
utvr|enim zakonom.
^lan 156.
Pri utvr|ivawu visine sredstava za finansirawe poslova administrativne slu`be polazi se, u
prvom redu, od potrebe obezbje|ivawa potpunog i efikasnog vr{ewa tih poslova, wihove prirode,
obima i od drugih uslova utvr|enih posebnim zakonom.
^lan 157.
Sredstva za isplatu zarada slu`benicima obezbje|uju se za:
1) plate slu`benika;
2) naknade neraspore|enim slu`benicima i
3) naknade slu`benicima i drugim zaposlenim za ~ijim je radom prestala potreba.
Obezbje|ivawe sredstava za plate i utvr|ivawe visine plata zaposlenih u administrativnoj
slu`bi vr{i se na osnovu zakona i kolektivnog ugovora.
^lan 158.
Sredstva za materijalne tro{kove obezbje|uju se za:
1) tro{kove nabavke potro{nog materijala i sitnog inventara, ogreva, osvjetqewa, zakupa i
odr`avawa poslovnih prostorija, po{tansko-telegrafskih usluga,
2) tro{kove nabavke stru~nih publikacija, literature i {tampawa materijala,
3) tro{kove osigurawa i odr`avawa sredstava opreme,
4) putne i druge tro{kove koji ne predstavqaju li~na primawa, a koji se administrativnoj slu`bi
priznaju u materijalne tro{kove i
5) druge tro{kove potrebne za vr{ewe poslova administrativne slu`be koji prema namjeni
spadaju u materijalne tro{kove.

^lan 159.
Sredstva za posebne namjene obezbje|uju se za:
1) odre|ene potrebe u vezi sa radom administrativne slu`be (naknade svjedocima, vje{tacima,
tuma~ima, tro{kove postupka i sl.),
2) otpremnine zaposlenih kojima prestaje radni odnos zbog odlaska u penziju,
3) stru~no osposobqavawe i usavr{avawe zaposlenih,
4) sredstva za modernizaciju administrativne slu`be,
5) naknade po ugovoru sa nau~noistra`iva~kim i drugim organizacijama i
6) ostale namjene utvr|ene zakonom i drugim propi−sima.
^lan 160.
Sredstva opreme ~ine inventar i druge potrebne stvari koje administrativnoj slu`bi slu`e za
vr{ewe wenih poslova, a ~iji je vijek trajawa pod normalnim uslovima kori{}ewa du`i od jedne
godine, ako zakonom nije druga~ije odre|eno.
Sredstva opreme ~ine i nov~ana sredstva namijewena za nabavku opreme.
^lan 161.
Za zakonito kori{}ewe sredstava za zarade zaposlenih, materijalne tro{kove, posebne naknade,
nabavku i odr`avawe opreme i sredstava za posebne na−mjene odgovoran je na~elnik op{tine, odnosno
gradona~elnik.
Naloge i druge akte za isplatu i kori{}ewe sredstava iz stava 1. ovog ~lana potpisuje na~elnik
op{tine, odnosno gradona~elnik ili lice koje on ovlasti.
XII - KAZNENE ODREDBE
^lan 162.
Nov~anom kaznom od 300 do 1.000 KM kazni}e se za prekr{aj odgovorno lice:
1. ako onemogu}i vr{ewe administrativnog i inspekcijskog nadzora (~lan 89.),
2. ako ne donese pravilnik o organizaciji i siste−matizaciji radnih mjesta (~lan 43.).
XIII - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
^lan 163.
Vlada Republike Srpske du`na je u roku od tri mjeseca od dana stupawa na snagu ovog zakona
donijeti akte odre|ene odredbama ovog zakona.
^lan 164.
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave du`no je u roku od tri mjeseca od dana stupawa na
snagu ovog zakona osnovati Odbor za `albe i donijeti standarde obuke i stru~nog usavr{avawa
slu`benika.
Ministarstvo, uz prethodno pribavqeno mi{qewe Saveza op{tina i gradova Republike Srpske,
du`no je u roku iz stava 1. ovog ~lana donijeti:
- kodeks pona{awa slu`benika,
- program polagawa stru~nog ispita za rad u admi−nistrativnoj slu`bi,
- pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgo−vornosti i
- pravila o ocjeni rada slu`benika.
^lan 165.
Skup{tina jedinice lokalne samouprave du`na je, u roku od {est mjeseci od dana stupawa na snagu
ovog zakona, usaglasiti statut jedinice lokalne samouprave sa odredbama ovog zakona.
^lan 166.
Jedinica lokalne samouprave }e primijeniti odredbe ~lana 3. ovog zakona u odnosu na
funkcionere organa jedinice lokalne samouprave u postupku konstituisawa organa jedinice lokalne
samouprave poslije izbora 2004. godine.
U roku od godinu dana od dana stupawa na snagu ovog zakona izvr{i}e se primjena ~lana 3. ovog
zakona u administrativnoj slu`bi jedinice lokalne samouprave.
^lan 167.
Zakoni i drugi propisi Republike i jedinica lokalne samouprave uskladi}e se sa odredbama ovog
zakona u roku od godinu dana od dana wegovog stupawa na snagu.

^lan 168.
Danom stupawa na snagu ovog zakona prestaju da va`e Zakon o lokalnoj samoupravi (“Slu`beni
glasnik Republike Srpske”, br. 35/99, 20/01 i 51/01), propisi doneseni na osnovu ovog zakona i odredbe
~l. 54. do 62. Izbornog zakona Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 34/02 i
35/03).
^lan 169.
U roku od {est mjeseci od dana stupawa na snagu ovog zakona donije}e se zakon o statusu
funkcionera jedinice lokalne samouprave.
Do usvajawa zakona iz stava 1. ovog ~lana status funkcionera jedinice lokalne samouprave
regulisa}e se odlukom skup{tine jedinice lokalne samouprave.
^lan 170.
Na~elnik }e izvr{iti reviziju svih rje{ewa i utvrditi status slu`benika i drugih zaposlenih u
administrativnoj slu`bi, u roku od godinu dana od dana stupawa na snagu ovog zakona.
Licima koja ne ispuwavaju uslove utvr|ene zakonom i propisima jedinice lokalne samouprave
prestaje radni odnos, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.
^lan 171.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike
Srpske”, a primjewuje se od 1. januara 2005. godine.
Broj: 01-837/04
11. novembra 2004. godine
Bawa Luka

Predsjednik
Narodne skup{tine,
Du{an Stoji~i}, s.r.

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ
БРОЈ 42/05
Na osnovu ta~ke 2. Amandmana XL na Ustav Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 28/94), donosim

UKAZ
O PROGLA[EWU ZAKONA O DOPUNAMA
ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Progla{avam Zakon o dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, koji je Narodna skup{tina
Republike Srpske usvojila na Dvadeset {estoj sjednici, odr`anoj 5. i 6. aprila 2005. godine - a Vije}e
naroda 18. aprila 2005. godine potvrdilo da usvojenim Zakonom o dopunama Zakona o lokalnoj
samoupravi nije ugro`en vitalni nacionalni interes konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.
Broj: 01-020-234/05
19. aprila 2005. godine
Bawa Luka

Predsjednik
Republike,
Dragan ^avi}, s.r.

ZAKON
O DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

^lan 1.
U Zakonu o lokalnoj samoupravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 101/04) ~lan 118.
stav 2. ta~ka 2. dopuwava se i glasi:
“2. polo`en stru~ni ispit za rad u administrativnoj slu`bi. Lice koje je u drugim organima i
organizacijama radilo, a nema polo`en stru~ni ispit, mo`e se primiti na rad ako se obave`e da
polo`i stru~ni ispit u roku od {est mjeseci od dana zaposlewa. Ukoliko ne polo`i stru~ni ispit u
roku od {est mjeseci, prestaje mu radni odnos.”.

^lan 2.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike
Srpske”.
Broj: 01-207/05
5. aprila 2005. godine
Bawa Luka

Predsjednik
Narodne skup{tine,
Du{an Stoji~i}, s.r.

БРОЈ 118/05
Na osnovu ta~ke 2. Amandmana XL na Ustav Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 28/94), donosim

UKAZ
O PROGLA[EWU ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Progla{avam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, koji je Narodna
skup{tina Republike Srpske usvojila na Dvadeset devetoj posebnoj sjednici, odr`anoj 28. decembra
2005. godine - a Vije}e naroda 30. decembra 2005. godine potvrdilo da usvojenim Zakonom o izmjenama
i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi nije ugro`en vitalni nacionalni interes konstitutivnih
naroda u Republici Srpskoj.
Broj: 01-020-755/05
30. decembra 2005. godine
Bawa Luka

Predsjednik
Republike,
Dragan ^avi}, s.r.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

^lan 1.
U ~lanu 12. stav 1. ta~ka a) Zakona o lokalnoj samoupravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”,
br. 101/04 i 42/05) iza alineje 11. dodaje se alineja 12. koja glasi: “Poslove evidencije o licima koja su
regulisala vojnu obavezu.”.
Dosada{wa alineja 12. postaje alineja 13.
^lan 2.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike
Srpske”.
Broj: 01-828/05
28. decembra 2005. godine
Bawa Luka

Predsjednik
Narodne skup{tine,
Du{an Stoji~i}, s.r.

БРОЈ 98/13
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 ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о локалној самоуправи, који је Народна
скупштина Републике Српске усвојила на Тридесет првој сједници, одржаној 31. октобра 2013. године, а
Вијеће народа 11. новембра 2013. године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама
Закона о локалној самоуправи није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног
народа у Републици Српској.

Број: 01-020-3508/13
12. новембра 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
?О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

Члан 1.
У Закону о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 101/04, 42/05 и 118/05)
члан 1. мијења се и гласи:
“Овим законом уређују се систем локалне самоуправе, јединице локалне самоуправе, начин и услови
њиховог формирања, послови локалне самоуправе, органи јединица локалне самоуправе, имовина и
финансирање јединица локалне самоуправе, акти и јавност рада органа јединица локалне самоуправе,
поступак административног надзора над радом органа јединица локалне самоуправе, сарадња органа
јединица локалне самоуправе, сарадња органа јединица локалне самоуправе и републичких органа,
заштита права локалне самоуправе, облици непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи,
запослени у органима јединица локалне самоуправе и њихов радно-правни статус.
Граматички изрази употријебљени у овом закону за означавање мушког или женског рода подразумијевају
оба пола.”.
Члан 2.
У члану 3. у ставу 3. ријечи: “административне службе” замјењују се ријечима: “општинске управе”,
као и у цијелом тексту Закона у одговарајућем падежу.
Члан 3.
Члан 5. мијења се и гласи:
“Јединица локалне самоуправе има грб и заставу (у даљем тексту: симболи).
Јединица локалне самоуправе може имати празник.
Празник, облик, садржај и употреба симбола уређују се статутом јединице локалне самоуправе у
складу са законом.
Грб јединице локалне самоуправе мора бити сачињен и описан по правилима хералдике.
Симболи имају садржаје који изражавају историјско, културно и природно обиљежје јединице
локалне самоуправе и не могу бити у истовјетном или модификованом облику са симболима држава или
са знаком политичке странке, привредног друштва, установе, другог правног лица или организације.”.
Члан 4.
Чл. 9. и 10. бришу се.
Члан 5.
Послије члана 22. додаје се нови члан 22а, који гласи:
“Члан 22а.
Општина у оквиру својих надлежности обезбјеђује остваривање, заштиту и унапређивање људских
права и слобода грађана и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина у
складу са законом.
Општина подстиче активности и пружа помоћ удружењима грађана чија дјелатност је од интереса за
општину.
Општина у оквиру својих надлежности обезбјеђује, подстиче и унапређује равноправност полова и
остваривање једнаких могућности.”.
Члан 6.
У члану 30. алинеја четврта мијења се и гласи:
“- доноси планове и програме развоја општине, план локалног економског развоја, план инвестирања
и план капиталних улагања,”.
У алинеји 19. послије ријечи: “секретара скупштине општине” додају се запета и ријечи: “начелнике
одјељења или службе”.
Послије алинеје 20. додају се алинеје 21. и 22, које гласе:
“- оснива Одбор за жалбе и размaтра извјештај о раду Одбора,

- покреће иницијативу за територијалну промјену и промјену назива општине и насељеног мјеста,”.
Послије алинеје 22. додаје се алинеја 23, која гласи:
“- усваја етички кодекс скупштине,”.
Послије алинеје 24. додају се алинеје 25, 26. и 27, које гласе:
“- разматра извјештај начелника општине о раду у органима предузећа која обављају комуналне
дјелатности,
- одлучује о располагању капиталом у предузећима која обављају комуналне дјелатности, а који је у
својини општине,
- именује и разрјешава директора и управни одбор установе чији је оснивач или суоснивач општина,
у складу са законом,”.
Досадашње алинеје 21. и 22. постају алинеје 23. и 24, алинеје 23. и 24. постају алинеје 26. и 27, а
алинеје 25, 26, 27, 28. и 29. постају алинеје 31, 32, 33, 34. и 35.
Члан 7.
У члану 31. послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“Лице које је запослено у општинској управи не може бити одборник у скупштини општине, односно
града.”.
Члан 8.
Послије члана 31. додаје се нови члан 31а, који гласи:
“Члан 31а.
Општински одборник своју дужност врши у складу са законом, статутом општине, пословником о
раду и етичким кодексом скупштине општине.
Општински одборник за вршење одборничке дужности има право на одборничку накнаду
(одборнички додатак).
Одборничка накнада утврђује се у висини до 65% просјечне нето плате исплаћене у општинској
управи за претходну годину, не укључујући плате функционера.
Одлуком скупштине општине утврђује се висина одборничке накнаде, као и случајеви у којима
одборнику не припада право на одборничку накнаду.”.
Члан 9.
У члану 32. послије ријечи: “гласова” додају се ријечи: “од укупног броја”, а ријечи: “и статутом општине”
бришу се.
Члан 10.
Послије члана 33. додају се нови чл. 33а. и 33б, који гласе:
“Члан 33а.
Прву сједницу новоизабране скупштине сазива предсједник скупштине општине из претходног
сазива, најкасније у року од 30 дана од дана објављивања извјештаја надлежног органа за спровођење
избора.
Ако је спријечен предсједник, односно потпредсједник скупштине општине из претходног сазива,
прву сједницу ће сазвати најстарији одборник из претходног сазива.
Ако прву сједницу скупштине не сазове овлашћено лице из става 1, односно става 2. овог члана,
сједницу ће сазвати 1/2 одборника новог сазива.
Првој сједници скупштине општине до избора предсједника предсједава најстарији одборник новог
сазива, коме у раду помажу два најмлађа одборника новог сазива који су чланови радног предсједништва
из реда политичких странака које имају највећи број одборника у скупштини општине.
До избора предсједника скупштине општине предсједавајући прве сједнице има сва права и дужности
предсједника скупштине у погледу сазивања и предсједавања сједници.
Члан 33б.
Сједницу скупштине општине сазива предсједник скупштине општине по потреби, а најмање једном
у два мјесеца.
Предсједник скупштине општине сазива скупштину по сопственој иницијативи или на захтјев
начелника општине или 1/3 одборника, у року од 15 дана од дана подношења захтјева.
Ако сједницу скупштине не сазове предсједник скупштине општине у року из става 2. овог члана,
односно потпредсједник скупштине општине у случају када је предсједник скупштине општине

спријечен да је сазове или одбије да је сазове, скупштину сазива подносилац захтјева.
У случају из става 3. овог члана сједници скупштине предсједава одборник којег одреди скупштина
општине, ако је предсједник, односно потпредсједник скупштине општине спријечен или одбије да
предсједава сједници.”.
Члан 11.
Члан 34. мијења се и гласи:
“Скупштина општине има секретара скупштине.
Секретар скупштине има статус општинског службеника.
Скупштина општине расписује јавни конкурс за избор и именовање секретара скупштине.
Скупштина општине именује секретара скупштине након спроведеног јавног конкурса.
За секретара скупштине може бити именовано лице које испуњава опште услове за запошљавање у
општинској управи у складу са овим законом и посебне услове за именовање.
Посебни услови за избор секрeтара скупштине су:
1. да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија
- дипломирани правник са најмање 240 ECTS бодова,
2. да има најмање три године радног искуства у траженом степену образовања и
3. да има положен стручни испит за рад у општинској управи.
Секретар скупштине организује и брине се о обављању стручних и административних послова за
скупштину и њена радна тијела, руководи стручном службом скупштине општине ако је формирана и
обавља друге послове утврђене законом, статутом, пословником и другим актима скупштине.
На радно-правни статус секретара скупштине примјењују се одредбе овог закона које се односе на
службеника општинске управе.”.
Члан 12.
Члан 35. мијења се и гласи:
“Мандат секретара скупштине траје док траје мандат сазива скупштине која га је изабрала.
Мандат секретара скупштине може бити обновљен након спроведеног јавног конкурса.
Секретара скупштине разрјешава дужности скупштина општине.
Након престанка мандата секретара скупштине, односно његовог разрјешења скупштина општине до
окончања поступка именовања секретара скупштине у складу са овим законом именује вршиоца
дужности секретара, који мора да испуњава опште услове за запошљавање у општинској управи у складу
са овим законом и посебне услове за именовање секретара, а најдуже за период од 90 дана.
Секретара скупштине општине који по истеку мандата не буде поново именован, односно кога
скупштина општине разријеши, начелник општине распоређује на одговарајуће радно мјесто у
општинској управи, у року од 30 дана од дана престанка мандата ако је прије именовања за секретара
скупштине општине имао статус запосленог у општинској управи.
У случају да запослени из става 5. овог члана одбије распоред на одговарајуће радно мјесто или да
нема упражњеног радног мјеста на које би могао бити распоређен, престаје му радни однос.
Секретару скупштине општине који по истеку мандата не буде поново именован, односно кога
скупштина општине разријеши, а који прије именовања није био запослен у општинској управи, радни
однос у општинској управи престаје даном разрјешења и има право да се врати на посао код ранијег
послодавца, на послове који одговарају степену његове стручне спреме.”.
Члан 13.
Послије члана 35. додаје се нови члан 35а, који гласи:
“Члан 35а.
За спровођење јавног конкурса за избор секретара скупштине именује се комисија у складу са чланом
121. Закона.
Јавни конкурс се објављује у “Службеном гласнику Републике Српске” и најмање једном дневном
листу доступном јавности на територији Републике Српске, са роком од 15 дана за пријављивање
кандидата.
Поступак за избор секретара скупштине подразумијева улазни интервју и контролу испуњености
општих и посебних услова, а спроводи се у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање
кандидата.
Поступак именовања секретара скупштине мора се окончати у року од 30 дана од дана достављања

приједлога комисије из става 1. овог члана предсједнику скупштине општине.
Уколико скупштина општине не именује секретара скупштине у року из става 4. овог члана, сматра
се да јавни конкурс за избор и именовање секретара скупштине није успио.
У случају из става 5. овог члана скупштина општине доноси одлуку о расписивању новог јавног
конкурса у року од 30 дана од утврђивања да јавни конкурс није успио.”.
Члан 14.
У члану 40. у ставу 2. ријечи: “општинском административном службом” замјењују се ријечима:
“општинском управом”, као и у цијелом тексту Закона у одговарајућем падежу.
Члан 15.
У члану 41. послије става 6. додају се нови ст. 7. и 8, који гласе:
“У случају престанка мандата начелника општине прије истека времена на које је изабран у складу са
изборним прописима, замјеник начелника обавља дужност начелника до избора новог начелника
општине.
Уколико замјеник начелника у случају из става 7. овог члана из било којих разлога буде спријечен да
обавља дужност начелника општине или општина нема замјеника начелника, скупштина општине ће
изабрати вршиоца дужности замјеника начелника до избора начелника општине, у складу са статутом и
пословником скупштине.”.
Члан 16.
У члану 43. послије алинеје 11. додаје се нова алинеја 12, која гласи:
“- подноси извјештај скупштини о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности,”.
Досадашње алинеје 12. до 18. постају алинеје 13. до 19.
Члан 17.
У члану 70. у ставу 5. ријечи: “Врховни суд Републике Српске” замјењују се ријечима: “надлежни
окружни суд”.
Члан 18.
У члану 72. у ставу 2. послије ријечи: “одлуке” и запете додају се ријеч: “рјешења” и запета.
Члан 19.
У члану 73. у ставу 2. ријечи: “статутом јединице локалне самоуправе” замјењују се ријечима:
“законом којим је уређена грађанска иницијатива”.
Члан 20.
У члану 84. став 1. мијења се и гласи:
“Предмет надзора законитости су:
а) општи акти које доноси скупштинa јединице локалне самоуправе,
б) нормативни акти начелника јединице локалне самоуправе,
в) одлуке које се односе на располагање некретнинама у својини јединице локалне самоуправе,
г) одлуке о финансијској обавези од 10.000 КМ или више и
д) акти донесени у поступку спровођења повјерених послова државне управе”.
Члан 21.
У члану 85. у ставу 3. ријеч: “усвајања” замјењује се ријечима: “дана доношења”.
Члан 22.
У члану 86. у ставу 2. послије ријечи: “годину дана” додају се ријечи: “од дана ступања на снагу
оспореног акта”.
Члан 23.
Члан 87. мијења се и гласи:
“Ако Министарство након спроведеног поступка надзора утврди да је акт органа јединице локалне
самоуправе у супротности са законом или статутом јединице локалне самоуправе или другим општим
актом, обавијестиће доносиоца акта о разлозима због којих је акт супротан закону или статуту јединице
локалне самоуправе или другом општем акту и затражити да орган измијени, укине или поништи
оспорени акт.
Орган јединице локалне самоуправе дужан је да измијени, укине или поништи оспорени акт у року
од 30 дана од дана пријема обавјештења из става 1. овог члана.

Уколико орган јединице локалне самоуправе одбије да поступи по захтјеву из става 1. овог члана или
не донесе одлуку о захтјеву, дужан је да о томе достави образложено обавјештење Министарству у року
од три дана од истека рока из става 2. овог члана.
Министарство ће покренути поступак пред надлежним судом против акта органа јединице локалне
самоуправе у року од 30 дана од дана пријема обавјештења из става 3. овог члана, као и у случају да
орган јединице локалне самоуправе не достави обавјештење.”.
Члан 24.
Члан 88. мијења се и гласи:
“Влада ће до одлуке суда, поред аката из члана 84. Закона, обуставити од извршења и сваки пропис,
општи или појединачни акт органа јединице локалне самоуправе за које сматра да су противуставни или
противзаконити или озбиљно угрожавају јавни интерес или представљају ризик од наношења
непоправљиве штете.
Одлуку из става 1. овог члана доноси Влада на приједлог Министарства у року од 15 дана од дана
достављања приједлога.
Одлука Владе из става 1. овог члана објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Влада ће покренути поступак пред надлежним судом у року од осам дана од дана ступања на снагу
одлуке о обустављању од извршења.”.
Члан 25.
Послије члана 88. додаје се нови члан 88а, који гласи:
“Члан 88а.
Министарство даје иницијативу за оцјену уставности и законитости статута или другог општег акта
органа јединице локалне самоуправе пред Уставним судом ако сматра да тај акт није у сагласности са
Уставом и законом.”.
Члан 26.
Послије члана 95. додају се нова Глава VIIIa. и чл. 95а. и 95б, који гласе:
“VIIIa. САРАДЊА ОРГАНА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Члан 95а.
Органи локалне самоуправе у обављању послова из свог дјелокруга:
1. дају републичким органима иницијативе за уређење односа од значаја за локалну самоуправу и
предузимање мјера од значаја за рјешавање питања у оквиру права и дужности локалне самоуправе,
2. дају приједлоге за предузимање активности републичких органа на развијању локалне самоуправе,
3. траже мишљење од надлежних републичких органа у вези са примјеном закона који су од
непосредног утицаја на развој и остваривање локалне самоуправе и рад органа локалне самоуправе и
4. учествују у припреми закона и подзаконских аката чија је садржина од интереса за остваривање и
развој локалне самоуправе.
Члан 95б.
У остваривању сарадње са органима јединице локалне самоуправе републички органи:
1. обавјештавају органе јединице локалне самоуправе, по сопственој иницијативи или на њихов
захтјев, о мјерама које предузимају или намјеравају да предузму у извршавању закона и других прописа
о заштити уставности и законитости, о појавама које их нарушавају и о мјерама за њихово отклањање, о
остваривању права грађана на локалну самоуправу, као и о другим питањима од непосредног значаја за
остваривање и развој система локалне самоуправе и за рад органа јединице локалне самоуправе,
2. пружају потребну стручну помоћ органима јединице локалне самоуправе у вези са обављањем
њихових послова,
3. траже извјештаје, податке и обавјештења о обављању послова из оквира права и дужности
јединице локалне самоуправе, као и о другим питањима која су од интереса за остваривање функције
републичких органа и
4. обављају друге послове у складу са законом.
Органи републичке управе дужни су да у поступку израде закона и других општих аката којима се
уређују положај, права и обавезе локалне самоуправе, нацрте, односно приједлоге закона и других
општих аката доставе Савезу општина и градова Републике Српске и органима јединица локалне
самоуправе на изјашњење.”.

Члан 27.
У члану 97. став 3. брише се.
Члан 28.
У члану 104. у ставу 1. ријечи: “статутом јединице локалне самоуправе” замјењују се ријечју:
“законом”.
Члан 29.
У члану 105. послије ријечи: “утврђује се” додају се ријечи: “законом и”.
Члан 30.
У члану 106. у ставу 1. ријечи: “може се подијелити” замјењују се ријечима: “дијели се”.
Став 2. мијења се и гласи:
“Иницијативу за оснивање мјесне заједнице могу поднијети најмање 10% грађана који имају
пребивалиште на подручју насељеног мјеста, односно насељених мјеста за која се предлаже оснивање
нове мјесне заједнице или најмање 1/3 одборника скупштине општине или начелник општине.”.
Послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“Мјесна заједница формира се за дио насељеног мјеста, односно за подручје једног или више
међусобно повезаних насељених мјеста.”.
Члан 31.
У члану 107. послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“Мјесна заједница нема својство правног лица.”.
Члан 32.
Члан 108. мијења се и гласи:
“Мјесна заједница има Савјет мјесне заједнице (у даљем тексту: Савјет).
Савјет има предсједника, кога бирају чланови Савјета натполовичном већином гласова од укупног
броја чланова.
Мандат чланова Савјета траје четири године.
Предсједник и чланови Савјета могу бити разријешени дужности и прије истека мандата у складу са
одредбама статута јединице локалне самоуправе.”.
Члан 33.
Послије члана 108. додаје се нови члан 108а, који гласи:
“Члан 108а.
Избори за Савјет спроводе се у складу са одредбама Изборног закона Републике Српске и упутства
које доноси Републичка изборна комисија.”.
Члан 34.
У члану 109. послије става 2. додају се нови ст. 3, 4. и 5, који гласе:
“Средства за потребе мјесних заједница могу се обезбјеђивати и из средстава самодоприноса,
донација, поклона и личног учешћа грађана мјесне заједнице.
Регистар мјесних заједница води општинска управа.
Министар управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: министар) ће у року од шест мјесеци од
дана ступања на снагу овог закона донијети правилник о садржају и начину вођења регистра мјесних
заједница.”.
Досадашњи став 3. постаје став 6.
Члан 35.
Послије члана 109. додају се нови чл. 109а. и 109б, који гласе:
“Члан 109а.
У мјесној заједници своје потребе и интересе грађани задовољавају и остварују:
1. покретањем иницијатива и учешћем у јавној расправи приликом припреме и доношења просторних
и урбанистичких планова јединице локалне самоуправе за подручје мјесне заједнице,
2. покретањем иницијатива, давањем мишљења и учешћем у изградњи комуналних објеката и
објеката у општој употреби,
3. покретањем иницијативе и учешћем у јавним расправама о активностима које су у вези са развојем

привреде и друштвених дјелатности,
4. прикупљањем и достављањем органима јединице локалне самоуправе, јавним предузећима и
установама представке и притужбе на њихов рад, као и иницијативе и приједлоге грађана за рјешавање
питања од њиховог заједничког интереса,
5. учешћем у обезбјеђивању просторних, финансијских и организационих услова за спорт и
рекреацију,
6. организовањем разних облика хуманитарне помоћи на свом подручју,
7. заштитом од елементарних непогода и организовањем, отклањањем или ублажавањем посљедица
од елементарних непогода,
8. сарадњом са удружењима грађана о питањима која су од интереса за грађане мјесне заједнице и
9. обављањем послова које им повјере органи јединице локалне самоуправе.
Члан 109б.
Надзор над радом Савјета врши надлежно радно тијело скупштине јединице локалне самоуправе у
складу са статутом и пословником.”.
Члан 36.
Назив Главе XI: “ЗАПОСЛЕНИ У АДМИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ” замјењује се називом: “ЗАПОСЛЕНИ У ОПШТИНСКОЈ, ОДНОСНО ГРАДСКОЈ
УПРАВИ”.
Члан 37.
Члан 111. мијења се и гласи:
“Службеник је лице које у општинској/градској управи обавља послове из самосталних надлежности
и пренесених послова државне управе на јединице локалне самоуправе, а нарочито: нормативно-правне
послове, извршава законе и друге прописе, води управни поступак, врши инспекцијски и комуналноинспекцијски надзор, обавља рачуноводствено-финансијске послове, административне послове и друге
стручне послове из надлежности јединице локалне самоуправе.
Службеници у смислу овог закона су:
1. секретар скупштине,
2. начелник одјељења или службе,
3. шеф одсјека,
4. стручни савјетник,
5. самостални стручни сарадник,
6. инспектор,
7. интерни ревизор,
8. комунални полицајац,
9. виши стручни сарадник и
10. стручни сарадник.
Влада уредбом прописује категорије службеника, њихова звања и услове за обављање послова на
радним мјестима из става 2. овог члана.
Уредбу из става 3. овог члана Влада ће донијети у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу
овог закона.”.
Члан 38.
Послије члана 111. додају се нови чл. 111а. и 111б, који гласе:
“Члан 111а.
Скупштина општине именује начелника одјељења или службе на приједлог начелника општине,
односно градоначелника након спроведеног јавног конкурса.
За начелника одјељења или службе може бити постављено лице које испуњава опште услове за
запошљавање у општинску управу у складу са овим законом и посебне услове за постављење.
Посебни услови за постављење начелника одјељења или службе су:
1. да има високу стручну спрему одговарајућег смјера или први циклус студија са најмање 240 ECTS
бодова,
2. да има најмање три године радног искуства у траженом степену образовања и
3. да има положен стручни испит за рад у општинској управи.

Ако скупштина општине, у случају из става 1. овог члана, не именује начелника одјељења или
службе, скупштина општине именује вршиоца дужности начелника одељења или службе на приједлог
начелника општине, односно градоначелника или 1/3 одборника до окончања поступка јавне
конкуренције, који мора да испуњава опште услове за запошљавање у општинској управи и посебне
услове за именовање у складу са овим законом.
Начелник одјељења или службе руководи одјељењем или службом и одговара за рад одјељења или
службе.
Начелник одјељења или службе за свој рад одговара начелнику општине, односно градоначелнику.
Члан 111б.
Мандат начелника одјељења или службе траје док траје мандат сазива скупштине која га је изабрала.
Мандат начелника одјељења или службе може бити обновљен након спроведеног јавног конкурса.
Начелника одјељења или службе разрјешава дужности скупштина општине, на приједлог начелникa
општине, односно градоначелника или 1/3 одборника или на начин одређен статутом општине.
Након престанка мандата начелника одјељења или службе, односно његовог разрјешења, скупштина
општине до окончања поступка именовања начелника одјељења или службе у складу са овим законом, на
приједлог начелника општине, односно градоначелника или 1/3 одборника, именује вршиоца дужности
начелника одјељења или службе који мора да испуњава опште услове за запошљавање у општинској
управи и посебне услове за именовање у складу са овим законом, а најдуже за период од 90 дана.
Начелника одјељења или службе који по истеку мандата не буде поново именован, односно кога
скупштина општине разријеши начелник општине, односно градоначелник распоређује на одговарајуће
радно мјесто у општинској управи, у року од 30 дана од дана престанка мандата, односно разрјешења ако
је прије именовања за начелника одјељења или службе имао статус запосленог у општинској управи.
Уколико запослени из става 5. овог члана одбије распоред на одговарајуће радно мјесто, или уколико
нема упражњеног радног мјеста на које би могао бити распоређен, престаје му радни однос.
Начелнику одјељења или службе који по истеку мандата не буде поново именован, односно кога
скупштина општине разријеши, а који прије именовања није имао статус запосленог у општинској
управи, радни однос престаје даном разрјешења и има право да се врати на посао код ранијег послодавца
на послове који одговарају степену његове стручне спреме.”.
Члан 39.
Члан 112. мијења се и гласи:
“Шеф одсјека руководи одсјеком и одговара за рад одсјека.
Шеф одсјека за свој рад одговара начелнику одјељења или службе.
Изузетно од става 2. овог члана, шеф одсјека за свој рад одговара начелнику општине, односно
градоначелнику, уколико је одсјек самостална организациона јединица.”.
Члан 40.
Послије члана 114. додају се нови чл. 114а. и 114б, који гласе:
“Члан 114а.
Инспектор обавља послове инспекцијског надзора из одређене области надзора за једну, а изузетно и
за више јединица локалне самоуправе у складу са законом.
Инспектор о свом раду подноси извјештај непосредном руководиоцу и начелнику општине, односно
градоначелнику и одговара им за свој рад.
Члан 114б.
Интерни ревизор обавља послове интерне ревизије у складу са законом.
Интерни ревизор за свој рад одговара непосредном руководиоцу и начелнику општине, односно
градоначелнику.”.
Члан 41.
Послије члана 115. додаје се нови члан 115а, који гласи:
“Члан 115а.
Комунални полицајац врши послове комунално-инспекцијског надзора у складу са законом.
Комунални полицајац о свом раду подноси извјештај непосредном руководиоцу и одговара му за свој
рад.”.
Члан 42.
Послије члана 116. додаје се нови члан 116а, који гласи:

“Члан 116а.
На права и дужности службеника која нису уређена овим законом примјењују се општи прописи о
раду и колективни уговор.”.
Члан 43.
Члан 117. мијења се и гласи:
“Технички и помоћни радник је лице које у општинској/градској управи обавља техничке, помоћне и
друге послове чије је обављање потребно ради правовременог и несметаног обављања послова из
надлежности органа јединице локалне самоуправе.”.
Члан 44.
Послије члана 117. додају се нови чл. 117а, 117б, 117в. и 117г, који гласе:
“Члан 117а.
На права и дужности техничких и помоћних радника примјењују се општи прописи о раду,
колективни уговор и одредбе овог закона које се односе на оцјену рада, распоређивање, проглашавање
вишком, радно вријеме, одморе и одсуства, одговорност, мировање права из радног односа, права и
дужности, остваривање и заштита права, неспојивост и сукоб интереса, разлоге за престанак радног
односа, осим разлога из члана 147. став 1. тачка 11. Закона.
Члан 117б.
Јединица локалне самоуправе може имати менаџера.
Менаџер координира рад на припреми и реализацији развојних програма и пројеката којима се
подстиче економски развој, обезбјеђује заштита животне средине, одрживи развој, подстичу
предузетничке иницијативе, јавно-приватно партнерство и иницирају измјене прописа ради стварања
подстицајног амбијента за развој јединице локалне самоуправе.
Менаџера поставља и разрјешава начелник општине, односно градоначелник, након спроведеног јавног
конкурса.
Мандат менаџера траје колико и мандат начелника општине, односно градоначелника који га је
поставио.
Менаџер за свој рад одговара начелнику општине, односно градоначелнику.
Менаџер о свом раду подноси извјештај начелнику општине, односно градоначелнику.
На радно-правни статус менаџера примјењују се општи прописи о раду, колективни уговор и одредбе
овог закона које се односе на радно вријеме, одморе и одсуства, одговорност, дужности, неспојивост и
сукоб интереса.
Члан 117в.
Запошљавање у општинску управу може се вршити само у складу са планом запошљавања који
доноси начелник општине, односно градоначелник у року од 30 дана од дана ступања на снагу одлуке о
усвајању буџета јединице локалне самоуправе, осим у случају потребе пријема у радни однос на
одређено вријеме и попуњавања радног мјеста које је остало упражњено након доношења плана
запошљавања за текућу годину.
Планом запошљавања утврђују се стварно стање попуњености радних мјеста, потребан број
службеника, техничких и помоћних радника на неодређено вријеме за период за који се план доноси и
планира пријем приправника одговарајуће стручне спреме и струке.
Члан 117г.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе води регистар запослених у општинској управи.
Надлежни орган из става 1. овог члана дужан је да податке из регистра запослених доставља
Министарству једном годишње за потребе вођења јединствене базе података о запосленим у јединицама
локалне самоуправе.
Министар ће у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона донијети правилник о
садржају и начину вођења регистра запослених, те начину коришћења и доступности података из
регистра.”.
Члан 45.
У члану 118. у ставу 1. у тачки 3. ријеч: “и” брише се и додаје запета.
У тачки 4. послије ријечи: “самоуправе” додаје се ријеч: “и” и нова тачка 5, која гласи:
“5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у
БиХ три године прије објављивања конкурса”.

Члан 46.
У члану 120. став 3. мијења се и гласи:
“Јавни конкурс објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске” и најмање једном дневном
листу доступном јавности на територији Републике Српске са роком од 15 дана за пријављивање
кандидата.”.
Члан 47.
У члану 121. став 1. мијења се и гласи:
“Приликом спровођења поступка за пријем службеника, начелник општине, односно градоначелник
именује комисију.”.
Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“Комисија има пет чланова, од којих су три члана службеници који имају одговарајуће
професионално искуство, а два члана су са листе стручњака коју утврђује скупштина општине.”.
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.
Члан 48.
Послије члана 122. додаје се нови члан 122а, који гласи:
“Члан 122а.
Службеник заснива радни однос на неодређено вријеме.
Радни однос који је заснован на неодређено вријеме може да престане само у законом предвиђеним
случајевима.
Изузетно, радни однос може се засновати на одређено вријеме:
1. ради замјене одсутног службеника до његовог повратка,
2. због привремено повећаног обима посла, најдуже до шест мјесеци и
3. ради обуке приправника док траје приправнички стаж.
Заснивање радног односа из става 3. т. 1. и 2. овог члана врши се без јавног конкурса, с тим да
кандидати морају испуњавати опште услове за запошљавање у општинску управу и прописане посебне
услове радног мјеста.
Радни однос заснован на одређено вријеме не може да постане радни однос на неодређено вријеме.”.
Члан 49.
Члан 124. мијења се и гласи:
“Приправник је лице које након завршеног средњег, вишег или високог образовања први пут заснива
радни однос у том степену образовања.
Приправнички стаж за лица са завршеним средњим образовањем траје шест мјесеци, за лица са
завршеним вишим образовањем - девет мјесеци, а за лица са завршеним високим образовањем - годину
дана.
Приправнички стаж рачуна се од дана заснивања радног односа у том степену образовања.
Непосредни руководилац дужан је да приправника упозна са садржином програма и начином
праћења његовог оспособљавања.
Програм стручног оспособљавања и начина полагања испита приправника доноси начелник општине,
односно градоначелник.
За вријеме обављања приправничког стажа приправник има права и обавезе као и остали запослени у
складу са законом и колективним уговором.”.
Члан 50.
Послије члана 124. додаје се нови члан 124а, који гласи:
“Члан 124а.
У општинску управу може се примити лице у својству волонтера.
Волонтер је лице које се након завршеног средњег, вишег или високог образовања прима на рад без
заснивања радног односа (волонтерски рад).
Волонтерски рад може трајати онолико времена колико је законом прописано трајање приправничког
стажа ради стицања услова за полагање стручног испита.
Волонтер има право на дневни одмор у току рада, као и између два узастопна радна дана, право на
осигурање у случају несреће на послу и право на здравствено осигурање како је то за незапослена лица

регулисано законом.”.
Члан 51.
Послије члана 126. додају се нови Одјељак 3а. “Стручно оспособљавање и усавршавање и стручни
испит за рад у општинској управи” и нови чл. 126а, 126б. и 126в, који гласе:
“Члан 126а.
Службеник има право и дужност на трајно стручно оспособљавање и усавршавање посредством
курсева, семинара и других видова едукације (у даљем тексту: обука) према потребама општинске
управе.
Средства за обуку обезбјеђују се у буџету јединице локалне самоуправе.
Изузетно од става 2. овог члана, средства за припрему и одржавање програма обуке по основу
увођења нових законских рјешења обезбјеђују се у буџету Републике Српске.
Члан 126б.
Обука службеника, функционера и одборника спроводи се у складу са стратегијом обуке коју доноси
Влада и плановима обуке за запослене, функционере и одборнике у јединицама локалне самоуправе.
Влада именује Комисију за обуку као координационо тијело за систем обуке у јединицама локалне
самоуправе, која има пет чланова и чине је представници Министарства, Савеза општина и градова
Републике Српске и Агенције за државну управу.
Министарство доноси годишњи план обуке за запослене у јединицама локалне самоуправе, на основу
исказаних потреба јединица локалне самоуправе.
Начелник, односно градоначелник доноси годишњи план стручног оспособљавања и усавршавања
службеника у општинској управи након доношења годишњег плана обуке из става 3. овог члана.
Члан 126в.
Стручни испит је испит који се полаже ради стицања посебног услова за заснивање радног односа и
обављање управних и других стручних послова из надлежности јединице локалне самоуправе.”.
Члан 52.
У члану 127. у ставу 2. ријеч: “привремено” брише се.
Члан 53.
У члану 128. став 4. мијења се и гласи:
“Уколико се службеник у року од три мјесеца не распореди у складу са ст. 1. и 2. овог члана,
начелник општине, односно градоначелник доноси рјешење којим га проглашава вишком, у складу са
утврђеним критеријумима за проглашавање вишка нераспоређених службеника и програмом збрињавања
вишка службеника у јединици локалне самоуправе.”.
Послије става 4. додају се нови ст. 5. и 6, који гласе:
“Начелник, односно градоначелник доноси критеријуме и програм из става 4. овог члана након
прибављеног мишљења синдиката који заступа интересе запослених у јединици локалне самоуправе.
Службенику који је проглашен вишком припада право на:
1. отпремнину у складу са законом и посебним колективним уговором за запослене у јединицама
локалне самоуправе,
2. годишњи одмор у трајању предвиђеном законом и посебним колективним уговором, ако га није
искористио прије проглашавања вишком и
3. отказни рок у трајању предвиђеном законом и посебним колективним уговором ради тражења
запослења.”.
Члан 54.
Послије члана 128. додаје се нови члан 128а, који гласи:
“Члан 128а.
Службенику који рјешењем начелника, односно градоначелника буде проглашен вишком, доноси се
рјешење о престанку радног односа.
Рјешењем о престанку радног односа утврђују се права у складу са законом и колективним уговором.
Против рјешења из члана 128. став 4. Закона и рјешења о престанку радног односа из става 1. овог
члана службеник може изјавити жалбу Одбору за жалбе.”.
Члан 55.
У члану 136. у ставу 1. послије тачке 4. додаје се нова тачка 5, која гласи:

“5. добровољног давања крви - два радна дана,”.
Досадашње т. 5. до 8. постају т. 6. до 9.
Члан 56.
У члану 139. у ставу 2. број: “165.” замјењује се бројем: “164.”.
Члан 57.
Члан 141. мијења се и гласи:
“Повреде радних дужности могу бити теже и лакше.
Теже повреде радних дужности су:
1. неизвршавање, несавјесно, односно неблаговремено извршавање радних дужности или налога
непосредног руководиоца,
2. изражавање или заступање политичких опредјељења у извршавању задатака и послова у
општинској управи,
3. недостојно, увредљиво или на други начин непримјерено понашање према претпостављеном,
другим запосленима, грађанима, правним и физичким лицима и странкама у поступку пред органом
јединице локалне самоуправе,
4. одбијање давања података или давање нетачних података органима управе, правним и физичким
лицима, ако је давање података прописано законом или прописом донесеним на основу закона,
5. злоупотреба службеног положаја или прекорачење овлашћења,
6. употреба невјеродостојне исправе ради остваривања права из радног односа,
7. неовлашћено располагање материјалним средствима,
8. радње које ометају грађане, правна лица и странке у остваривању њихових права и интереса,
9. одбијање извршавања послова радног мјеста на које је запослени распоређен или одбијање налога
руководиоца,
10. одбијање похађања обавезног стручног усавршавања,
11. неоправдано изостајање са посла пет радних дана у току шест мјесеци или неоправдано
изостајање са посла три радна дана узастопно,
12. долазак на рад у пијаном стању или под утицајем опојних дрога или уживање алкохола или
других опојних средстава која смањују радну способност у току радног времена,
13. насиље по основу било којег вида дискриминације (старосне доби, пола, инвалидности,
националног и етничког поријекла, језика, вјероисповијести и слично),
14. примање или захтијевање поклона или других користи, односно погодности у вези са обављањем
радне дужности и
15. злоупотреба права коришћења боловања.”.
Члан 58.
Послије члана 141. додаје се нови члан 141а, који гласи:
“Члан 141а.
Лакше повреде радних дужности су:
1. учестало кашњење, неоправдано одсуствовање у току радног времена или ранији одлазак са радног
мјеста,
2. несавјесно чување службених списа или података и
3. неоправдан изостанак са посла један дан.”.
Члан 59.
Члан 142. мијења се и гласи:
“За теже повреде радних дужности, а након спроведеног дисциплинског поступка, службенику се
може изрећи дисциплинска мјера:
1. новчана казна од 20% до 30% плате за пуно радно вријеме, исплаћене за мјесец у коме је казна
изречена, а у трајању од мјесец дана до шест мјесеци,
2. премјештај на радно мјесто ниже категорије и звања у оквиру исте стручне спреме и
3. престанак радног односа.
За лакше повреде радних дужности, а након спроведеног дисциплинског поступка, службенику се
може изрећи дисциплинска мјера:

1. опомена у писаној форми и
2. новчана казна у износу до 20% плате за пуно радно вријеме, исплаћене за мјесец у коме је казна
изречена, а у трајању од једног до три мјесеца.”.
Члан 60.
Послије члана 142. додају се нови чл. 142а, 142б, 142в, 142г. и 142д, који гласе:
“Члан 142а.
Службеник ће бити удаљен из општинске управе у случајевима ако:
1. је затечен у вршењу радње за коју постоји основана сумња да представља кривично дјело или да
угрожава имовину веће вриједности,
2. је потврђена оптужница за кривично дјело учињено у вршењу његових послова и задатака или
3. је службенику одређен притвор.
Службеник се може удаљити из општинске управе у случајевима ако:
1. је против њега потврђена оптужница за кривично дјело за које се може изрећи казна затвора у
трајању од најмање три године или
2. је покренут дисциплински поступак због учињене теже повреде радне дужности до завршетка
дисциплинског поступка.
Члан 142б.
Рјешење о удаљењу службеника из општинске управе доноси начелник општине, односно
градоначелник.
У случају изреченог удаљења, службеник има право на накнаду плате у износу од 50% док удаљење
траје.
Члан 142в.
На рјешење о удаљењу, службеник може изјавити жалбу Одбору за жалбе у року од 15 дана од дана
достављања рјешења.
Жалба не одлаже извршење рјешења.
Члан 142г.
Службенику припада право на поврат обустављеног износа плате од дана удаљења у случајевима ако:
1. Одбор за жалбе уважи његову жалбу против рјешења о удаљењу,
2. је правоснажном одлуком у кривичном или дисциплинском поступку покренутом због теже
повреде радне дужности ослобођен од одговорности или
3. је правоснажном одлуком обустављен кривични поступак, односно дисциплински поступак због
теже повреде радне дужности.
Члан 142д.
Службенику који издржава казну затвора до шест мјесеци мирују права из радног односа.
О мировању права из става 1. овог члана доноси се рјешење у року од 15 дана од дана када су
наступиле околности које представљају разлог за мировање права из радног односа.”.
Члан 61.
У члану 147. став 1. мијења се и гласи:
“Службенику престаје радни однос у сљедећим случајевима:
1. у случају смрти,
2. добровољног иступања из општинске управе,
3. када наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања или 60 година живота и 40
година пензијског стажа,
4. незадовољавајућег пробног рада,
5. истеком времена на које је заснован,
6. у случају потпуног губитка радне способности - даном правоснажности рјешења надлежног органа,
7. због двије узастопне негативне оцјене рада,
8. ако правоснажном пресудом буде осуђен на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест
мјесеци,
9. ако одбије распоређивање или из неоправданог разлога не ступи на радно мјесто на које је

распоређен,
10. ако је приликом заснивања радног односа прећутао или дао нетачне податке који су били од
значаја за заснивање радног односа,
11. ако не положи стручни испит за рад у општинској управи у року из члана 118. став 2. тачка 2.
Закона,
12. у случају укидања радног мјеста или реорганизације општинске управе, ако не буде распоређен на
друго радно мјесто у року од три мјесеца од када је остао нераспоређен,
13. изречене дисциплинске мјере престанка рада у општинској управи,
14. у случају када се утврди постојање неспојивости и сукоба интереса и
15. ако послије престанка разлога за мировање радног односа не ступи на рад у року од пет радних
дана или послије истека јавне функције у року од 30 дана.”.
У ставу 2. послије ријечи: “жалбе” додају се ријечи: “у року од 15 дана од дана достављања рјешења о
разрјешењу”.
Члан 62.
Члан 148. мијења се и гласи:
“Одбор за жалбе одлучује о жалбама службеника и техничких и помоћних радника у другом степену
на рјешења којима се одлучује о њиховима правима и дужностима, као и о жалбама кандидата који су
учествовали на јавном конкурсу.
Одлуке Одбора достављају се подносиоцу жалбе у року од осам дана од дана доношења.
Одлуке Одбора су коначне, а може их преиспитивати надлежни суд у радном спору.”.
Члан 63.
Послије члана 148. додају се нови чл. 148а, 148б, 148в. и 148г, који гласе:
“Члан 148а.
Одбор има предсједника и два члана и у свом раду је самосталан.
Предсједник и чланови Одбора немају статус службеника и техничког и помоћног радника у
општинској управи.
Предсједник и чланови Одбора имају право на накнаду за рад, чија висина се утврђује одлуком
скупштине јединице локалне самоуправе.
Одбор одлучује већином гласова од укупног броја чланова.
Одбор доноси Пословник о раду.
Одбор има печат у складу са законом.
Одбор о свом раду подноси извјештај скупштини јединице локалне самоуправе најмање једном
годишње.
Стручно-техничке послове за потребе Одбора обавља унутрашња организациона јединица општинске
управе надлежна за опште послове.
Члан 148б.
Предсједника и чланове Одбора именује скупштина јединице локалне самоуправе након спроведеног
јавног конкурса, на период од четири године, са могућношћу поновног избора.
Јавни конкурс објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске” и најмање у једном дневном
листу доступном јавности на територији Републике Српске, са роком од 15 дана за пријављивање
кандидата.
За спровођење јавног конкурса за избор Одбора именује се комисија од пет чланова, од којих су три
члана са листе стручњака коју утврђује скупштина јединице локалне самоуправе, а два члана су
службеници који имају одговарајуће професионално искуство.
Поступак за избор Одбора подразумијева улазни интервју и контролу испуњености услова, а
спроводи се у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата.
Поступак именовања Одбора мора се окончати у року од 30 дана од дана достављања приједлога
комисије из става 3. овог члана предсједнику скупштине јединице локалне самоуправе.
Члан 148в.
У Одбор може бити именовано лице које испуњава опште услове за запошљавање у општинску
управу и посебне услове за именовање.
Посебни услови за именовање су:

1. да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија
- дипломирани правник са најмање 240 ECTS бодова,
2. да има најмање пет година радног искуства у траженом степену образовања,
3. да има положен стручни испит за рад у органима управе или положен правосудни испит и
4. доказани резултати рада на ранијим пословима и посједовање организационих способности.
За члана Одбора не могу се именовати лица запослена у општинској управи.
Члан 148г.
Члану Одбора престаје мандат прије истека времена на које је именован у сљедећим случајевима:
1. у случају смрти,
2. подношења оставке у писаној форми,
3. ако је у поступку избора прећутао или дао нетачне податке који су били од значаја за именовање у
Одбор,
4. због неизвршавања, несавјесног, односно неблаговременог извршавања дужности,
5. у случају потпуног губитка радне способности - даном правоснажности рјешења надлежног органа
и
6. ако правоснажном пресудом буде осуђен на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест
мјесеци.”.
Члан 64.
послије
тачке
4.
додаје
се
нова
тачка
5, која гласи:
У члану 149.
“5. да похађа обуку за стручно усавршавање и оспособљавање према потребама општинске управе,”.
Досадашње т. 5. до 10. постају т. 6. до 11.
Члан 65.
У члану 150. послије тачке 6. додају се нове т. 7. и 8, које гласе:
“7. за учешће у раду и комуникацијама са органима и институцијама изван органа локалне
самоуправе прибави став начелника општине, односно градоначелника у писаној форми, или лица које
он овласти и да му о томе поднесе извјештај у писаној форми;
8. се обучава и стручно усавршава према потребама општинске управе и”.
Досадашња тачка 7. постаје тачка 9.
Члан 66.
Назив Одјељка 10. мијења се и гласи: “Неспојивост и сукоб интереса”.
Члан 67.
Члан 151. мијења се и гласи:
“Лице које се бави самосталном дјелатношћу, односно које је власник приватног или неког другог
привредног друштва не може засновати радни однос у својству службеника у општинској управи.
Службеник се не може бавити самосталном дјелатношћу, односно не може бити власник приватног
или неког другог привредног друштва.
Уколико се утврди неспојивост, начелник општине, односно градоначелник након спроведеног
поступка разрјешава службеника дужности, коме престаје радни однос.”.
Члан 68.
Послије члана 151. додаје се нови члан 151а, који гласи:
“Члан 151а.
Службеник не може обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба
интереса са његовим службеним дужностима.
Службеник не може:
1. бити оснивач или члан органа политичке странке,
2. бити члан надзорног и управног одбора правног лица чији је оснивач јединица локалне самоуправе
или Република Српска или
3. обављати функцију одборника у скупштини јединице локалне самоуправе, нити извршну функцију
у органима власти Републике Српске.
Службеник не може доносити одлуке, односно учествовати у доношењу одлука које утичу на његов

финансијски или други интерес, односно на финансијски или други интерес његовог брачног или
ванбрачног супружника, дјетета или родитеља.
Уколико се утврди постојање сукоба интереса, начелник општине, односно градоначелник након
спроведеног поступка разрјешава службеника дужности, коме престаје радни однос.”.
Члан 69.
Члан 162. мијења се и гласи:
“Новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ казниће се за прекршај одговорно лице у органу
јединице локалне самоуправе ако:
1. службенику или запосленом на техничким, помоћним и другим пословима онемогући остваривање
права из радног односа,
2. не обезбиједи поштен и праведан третман свим учесницима у поступку јавне конкуренције,
3. запосли или попуни радно мјесто у органу јединице локалне самоуправе супротно одредбама
закона,
4. не поступи по правоснажној и извршној одлуци суда, односно коначној одлуци Одбора за жалбе о
враћању на рад службеника или запосленог на техничким, помоћним и другима пословима,
5. распореди службеника или запосленог на техничким, помоћним и другим пословима који не
испуњава прописане услове радног мјеста,
6. не донесе правилник о организацији и систематизацији радних мјеста,
7. онемогући или омета организовање синдиката, професионалних удружења или штрајка у складу са
законом,
8. организује прековремени рад супротно одредбама закона,
9. службенику или запосленом на техничким, помоћним и другим пословима не обезбиједи право на
отпремнину,
10. задржи службеника или запосленог на техничким, помоћним и другим пословима на раду након
стицања услова за одлазак у пензију,
11. службенику или запосленом на техничким, помоћним и другим пословима онемогући враћање на
рад након истека мировања права из радног односа,
12. не обезбиједи једнаке могућности у стручном оспособљавању и усавршавању службеника,
13. не донесе одлуку по приговору у законом прописаном року,
14. онемогући вршење административног надзора,
15. онемогући вршење инспекцијског надзора и
16. не изврши наложене инспекцијске мјере.”.
Члан 70.
Члан 164. мијења се и гласи:
“Министарство ће у року од шест мјесеци од ступања на снагу овог закона усагласити са одредбама
овог закона:
- стандарде обуке и стручног усавршавања службеника,
- кодекс понашања службеника,
- програм полагања стручног испита за рад у општинској управи,
- правилник о дисциплинској и материјалној одговорности и
- правила оцјењивања службеника и техничких и помоћних радника.”.
Члан 71.
Члан 165. мијења се и гласи:
“Органи јединице локалне самоуправе дужни су да у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу
овог закона донесу и усагласе опште акте јединице локалне самоуправе са одредбама овог закона.”.
Члан 72.
Послије члана 165. додаје се нови члан 165а, који гласи:
“Члан 165а.
Скупштина јединице локалне самоуправе основаће Одбор за жалбе у року од три мјесеца од дана
ступања на снагу овог закона.
Поступак по жалбама пред Одбором за жалбе који је основало Министарство, поднесеним до

ступања на снагу овог закона, а који није завршен, наставиће се пред тим одбором по одредбама Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 101/04, 42/05 и 118/05).
Ако након ступања на снагу овог закона Одбор за жалбе из става 2. овог члана жалбу уважи и
поништи оспорени акт, даљи поступак спровешће се по овом закону пред надлежним одбором.
Ако након ступања на снагу овог закона надлежни суд поништи одлуку Одбора из става 2. овог
члана, даљи поступак спровешће се по овом закону пред надлежним одбором.”.
Члан 73.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике
Српске”.
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