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ВЛАДА ФЕДЕРАЦИЈЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1377 
На основу члана 6. став (3) Закона о намјештеницима у 

органима државне службе у Федерацији Босне и Херцего-
вине ("Службене новине Федерације БиХ", број 49/05), на 
приједлог федералног министра правде, Влада Федерације 
Босне и Херцеговине на 235. сједници, одржаној 10.09.2020. 
године, доноси 

УРЕДБУ 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О 
ДОПУНСКИМ ПОСЛОВИМА ОСНОВНЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВИМА ПОМОЋНЕ 
ДЈЕЛАТНОСТИ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА 

ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ 
НАМЈЕШТЕНИЦИ 

Члан 1. 
У Уредби о допунским пословима основне дјелатности 

и пословима помоћне дјелатности из надлежности органа 
државне службе које обављају намјештеници ("Службене 
новине Федерације БиХ", бр. 69/05 и 29/06) у члану 14., иза 
става (1) додаје се нови став (2) који гласи: 

"(2) Уколико одређено лице посједује виши ниво 
школске односно стручне спреме у односу на 
врсту и ниво школске односно стручне спреме 
која се тражи правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста у 
органу државне службе, сматра се да испуњава 
услове који се односе на тражени ниво и врсту 
школске односно стручне спреме". 

Члан 2. 
Члан 19. мијења се и гласи: 

"Члан 19. 
(1) Као радни стаж предвиђен у члану 15. ове уредбе, 

рачуна се радни стаж остварен послије завршене више 
односно средње школе, с тим да се у радни стаж 
рачуна и приправнички стаж, те стаж остварен кроз 
стручно оспособљавање без заснивања радног односа 
обављен у складу са законом. 

(2) У радни стаж из става (1) овог члана рачуна се и 
радни стаж остварен на пословима вишег нивоа 
школске односно стручне спреме у односу на ниво и 
врсту школске односно стручне спреме која се тражи 
правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у органу државне 
службе". 

Члан 3. 
У члану 20., став (3) мијења се и гласи: 
"(3) Стручни испит полажу и кандидати који су, у 

складу са законом, остварили стаж кроз стручно 
оспособљавање без заснивања радног односа". 

Члан 4. 
У члану 23., у ставу (2) ријечи: "што се врши актом 

органа наведених у члану 41. Закона о намјештеницима", 
бришу се. 

Члан 5. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 1235/2020 
10. септембра 2020. године 

Сарајево
Премијер 

Фадил Новалић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 6. stav (3) Zakona o namještenicima u 

organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine 
("Službene novine Federacije BiH", broj 49/05), na prijedlog 
federalnog ministra pravde, Vlada Federacije Bosne i Hercego-
vine na 235. sjednici, održanoj 10.09.2020. godine, donosi 

UREDBU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O DOPUNSKIM 
POSLOVIMA OSNOVNE DJELATNOSTI I POSLOVIMA 
POMOĆNE DJELATNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ORGANA 

DRŽAVNE SLUŽBE KOJE OBAVLJAJU 
NAMJEŠTENICI 

Član 1. 
U Uredbi o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i 

poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne 
službe koje obavljaju namještenici ("Službene novine Federacije 
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BiH", br. 69/05 i 29/06) u članu 14., iza stava (1) dodaje se novi 
stav (2) koji glasi: 

"(2) Ukoliko određeno lice posjeduje viši nivo školske 
odnosno stručne spreme u odnosu na vrstu i nivo 
školske odnosno stručne spreme koja se traži 
pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji 
radnih mjesta u organu državne službe, smatra se da 
ispunjava uslove koji se odnose na traženi nivo i vrstu 
školske odnosno stručne spreme". 

Član 2. 
Član 19. mijenja se i glasi: 

"Član 19. 
(1) Kao radni staž predviđen u članu 15. ove uredbe, računa 

se radni staž ostvaren poslije završene više odnosno 
srednje škole, s tim da se u radni staž računa i pripravnički 
staž, te staž ostvaren kroz stručno osposobljavanje bez 
zasnivanja radnog odnosa obavljen u skladu sa zakonom. 

(2) U radni staž iz stava (1) ovog člana računa se i radni staž 
ostvaren na poslovima višeg nivoa školske odnosno 
stručne spreme u odnosu na nivo i vrstu školske odnosno 
stručne spreme koja se traži pravilnikom o unutrašnjoj 
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u organu 
državne službe". 

Član 3. 
U članu 20., stav (3) mijenja se i glasi: 
"(3) Stručni ispit polažu i kandidati koji su, u skladu sa 

zakonom, ostvarili staž kroz stručno osposobljavanje 
bez zasnivanja radnog odnosa". 

Član 4. 
U članu 23., u stavu (2) riječi: "što se vrši aktom organa 

navedenih u članu 41. Zakona o namještenicima", brišu se. 

Član 5. 
Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1235/2020 
10. septembra 2020. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, s. r.
 

 
Na temelju članka 6. stavak (3) Zakona o namještenicima u 

organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine 
("Službene novine Federacije BiH", broj 49/05), na prijedlog 
federalnog ministra pravde, Vlada Federacije Bosne i 
Hercegovine na 235. sjednici, održanoj 10.09.2020. godine, 
donosi 

UREDBU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O DOPUNSKIM 

POSLOVIMA TEMELJNE DJELATNOSTI I 
POSLOVIMA POMOĆNE DJELATNOSTI IZ 

NADLEŽNOSTI TIJELA DRŽAVNE SLUŽBE KOJE 
OBAVLJAJU NAMJEŠTENICI 

Članak 1. 
U Uredbi o dopunskim poslovima temeljne djelatnosti i 

poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti tijela državne 
službe koje obavljaju namještenici ("Službene novine Federacije 
BiH", br. 69/05 i 29/06) u članku 14., iza stavka (1) dodaje se 
novi stavak (2) koji glasi: 

"(2) Ukoliko određeno lice posjeduje viši razinu školske 
odnosno stručne spreme u odnosu na vrstu i razinu 
školske odnosno stručne spreme koja se traži 
pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji 
radnih mjesta u organu državne službe, smatra se da 

ispunjava uvjete koji se odnose na traženi nivo i vrstu 
školske odnosno stručne spreme". 

Članak 2. 
Članak 19. mijenja se i glasi: 

"Članak 19. 
(1) Kao radni staž predviđen u članku 15. ove uredbe, računa 

se radni staž ostvaren poslije završene više odnosno 
srednje škole, s tim da se u radni staž računa i vježbenički 
staž, te staž ostvaren kroz stručno osposobljavanje bez 
zasnivanja radnog odnosa obavljen sukladno zakonu. 

(2) U radni staž iz stavka (1) ovog člana računa se i radni staž 
ostvaren na poslovima više razine školske odnosno 
stručne spreme u odnosu na razinu i vrstu školske 
odnosno stručne spreme koja se traži pravilnikom o 
unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u 
tijelu državne službe". 

Članak 3. 
U članku 20., stavak (3) mijenja se i glasi: 
"(3) Stručni ispit polažu i kandidati koji su, sukladno 

zakonu, ostvarili staž kroz stručno osposobljavanje 
bez zasnivanja radnog odnosa". 

Članak 4. 
U članku 23., u stavku (2) riječi: "što se vrši aktom organa 

navedenih u članku 41. Zakona o namještenicima", brišu se. 

Članak 5. 
Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

"Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1235/2020 
10. rujna 2020. godine 

Sarajevo
Premijer 

Fadil Novalić, v. r.
 

1378 
На основу члана 3. став (2) и члана 19. став (2) Закона о 

Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине 
Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), 
Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 235. сједници, 
одржаној 10.09.2020. године, доноси 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ ПРЕНОСА ПРАВА ВЛАСНИШТВА 

НА ПУТНИЧКОМ МОТОРНОМ ВОЗИЛУ 

I 
Одобрава се пренос права власништва путничког мо-

торног возила: марка и тип возила Passat 2.0 TDI, регистарс-
ких ознака А32-Е-600, број шасије WWWZZZ3CZ89000207, 
број мотора: BKP281609, са Уреда Владе Федерације Босне и 
Херцеговине за законодавство и усклађеност са прописима 
Европске уније на Службу за заједничке послове органа и 
тијела Федерације Босне и Херцеговине. 

II 
За реализацију ове одлуке задужују се Уред Владе 

Федерације Босне и Херцеговине за законодавство и 
усклађеност са прописима Европске уније и Служба за 
заједничке послове органа и тијела Федерације Босне и 
Херцеговине, свако у оквиру своје надлежности. 

III 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 1230/2020 
10. септембра 2020. године 

Сарајево
Премијер 

Фадил Новалић, с. р.
 


