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ć) Pravilnik o naknadama i nagradama za rad stečajnog 
upravitelja i članova odbora povjeritelja (članak 77. 
stavak (4)), 

d) Pravilnik o utvrđivanju standarda za upravljanje 
stečajnom masom (članak 77. stavak (5)). 

(2) Do donošenja podzakonskih akata iz stavka (1) ovoga članka 
primjenjuju se podzakonski akti doneseni na temelju Zakona 
o stečajnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", 
br. 29/03, 32/04 i 42/06). 

Članak 298. 
(Prestanak važenja zakona) 

Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje da važi 
Zakon o stečajnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", 
br. 29/03, 32/04, 42/06 i 52/18). 

Članak 299. 
(Stupanje na snagu) 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u 
"Službenim novinama Federacije BiH". 

Predsjedatelj 
Zastupničkog doma 

Parlamenta Federacije BiH 
Mirsad Zaimović, v. r. 

Predsjedatelj 
Doma naroda 

Parlamenta Federacije BiH 
Tomislav Martinović, v. r. 

 

ВЛАДА ФЕДЕРАЦИЈЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1270 
На основу члана 19. став (1) 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) и члана 20а. став (3) 
Закона о раду ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 
26/16 и 89/18), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 
272. сједници, одржаној 01.07.2021. године, доноси 

УРЕДБУ 
О ДОПУНИ УРЕДБЕ О ПОСТУПКУ ПРИЈЕМА У 

РАДНИ ОДНОС У ЈАВНОМ СЕКТОРУ У 
ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Члан 1. 
У Уредби о поступку пријема у радни однос у јавном 

сектору у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене 
новине Федерације БиХ", бр. 13/19 и 9/21), у члану 5. иза 
тачке д) додаје се нова тачка е) која гласи: 

"е) провођења програма збрињавања вишка радника у 
оквиру којег се врши пријем у радни однос 
радника који је запослен на неодређено вријеме у 
привредном друштву које је зависно, односно 
владајуће друштво унутар концерна у којем је и 
послодавац који врши пријем у радни однос 
зависно, односно владајуће друштво." 

Члан 2. 
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 1088/2021 
01. јула 2021. године 

Сарајево 
Премијер 

Фадил Новалић, с. р. 
 

 
Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije 

Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona 
o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18), 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 272. sjednici, održanoj 
01.07.2021. godine, donosi 

UREDBU 
O DOPUNI UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI 

ODNOS U JAVNOM SEKTORU U FEDERACIJI  
BOSNE I HERCEGOVINE 

Član 1. 
U Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom 

sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine 
Federacije BiH", br. 13/19 i 9/21), u članu 5. iza tačke d) dodaje 
se nova tačka e) koja glasi: 

"e) provođenja programa zbrinjavanja viška radnika u 
okviru kojeg se vrši prijem u radni odnos radnika koji 
je zaposlen na neodređeno vrijeme u privrednom 
društvu koje je zavisno, odnosno vladajuće društvo 
unutar koncerna u kojem je i poslodavac koji vrši 
prijem u radni odnos zavisno, odnosno vladajuće 
društvo." 

Član 2. 
Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1088/2021 
01. jula 2021. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, s. r. 
 

 
Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije 

Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 20a. stavak (3) 
Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 
89/18), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 272. sjednici, 
održanoj 01.07.2021. godine, donosi 

UREDBU 
O DOPUNI UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI 

ODNOS U JAVNOM SEKTORU U FEDERACIJI  
BOSNE I HERCEGOVINE 

Član 1. 
U Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom 

sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine 
Federacije BiH", br. 13/19 i 9/21), u članku 5. iza točke d) dodaje 
se nova točka e) koja glasi: 

"e) provođenja programa zbrinjavanja viška radnika u 
okviru kojeg se vrši prijem u radni odnos radnika koji 
je zaposlen na neodređeno vrijeme u gospodarskom 
društvu koje je ovisno, odnosno vladajuće društvo 
unutar koncerna u kojem je i poslodavac koji vrši 
prijem u radni odnos ovisno, odnosno vladajuće 
društvo." 

Član 2. 
Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u 

"Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1088/2021 
01. srpnja 2021. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, v. r. 
 

1271 
На основу 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 272. сједници, одржаној 01.07.2021. 
године, доноси 


