
Na osnovu ~lana 57. Zakona o dr`avnim slu`benici-
ma (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08) i
~lana 69. st. 1. i 2. Zakona o republi~koj upravi (“Slu-
`beni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08 i 11/09), di-
rektor Agencije za dr`avnu upravu  d o n o s i

P R A V I L N I K

O POSTUPKU OCJEWIVAWA I NAPREDOVAWA
DR@AVNIH SLU@BENIKA I NAMJE[TENIKA

I - OSNOVNE ODREDBE

^lan 1.
(1) Ovim pravilnikom propisuju se kriterijumi i po-

stupak ocjewivawa rada dr`avnih slu`benika i namje-
{tenika, sadr`aj standardnog obrasca za ocjewivawe ra-
da dr`avnih slu`benika i namje{tenika i pravila u
napredovawu u republi~kim organima uprave (u daqem
tekstu: organi uprave). 

(2) Odredbe ovog pravilnika primjewuju se i na zapo-
slene u stru~noj slu`bi Vlade Republike Srpske i Pra-
vobranila{tva Republike Srpske, ako posebnim zakonom
nije druga~ije odre|eno.

^lan 2.
Ocjewivawe rada dr`avnih slu`benika sprovodi se u

ciqu kvalitetnog i profesionalnog obavqawa poslova,
te podsticawa na boqe rezultate rada i stvarawe uslova
za pravilno odlu~ivawe o napredovawu i stru~nom
usavr{avawu dr`avnih slu`benika.

^lan 3.
Ne ocjewuju se dr`avni slu`benici i namje{tenici

koji su u jednoj kalendarskoj godini radili mawe od tri
mjeseca, kao ni dr`avni slu`benici i namje{tenici ko-
ji su zasnovali radni odnos na odre|eno vrijeme.

II - OCJEWIVAWE RADA DR@AVNIH 
SLU@BENIKA

^lan 4.
Ocjena rada dr`avnog slu`benika podrazumijeva po-

stignute rezultate rada pri izvr{avawu poslova radnog
mjesta i postavqenih radnih ciqeva, kvalitet rada, efi-
kasnost u radu, samostalnost, stvarala~ku sposobnost i
inicijative, vje{tinu komunikacije, spremnost prila-
go|avawa promjenama i ostale sposobnosti koje zahtijeva
radno mjesto.

^lan 5.
(1) Rad dr`avnih slu`benika ocjewuje se svakih {est

mjeseci.
(2) Rad dr`avnih slu`benika mo`e se ocjewivati i pe-

riodi~no svaka tri mjeseca, po procjeni pretpostavqenog
dr`avnog slu`benika ili rukovodioca organa.

(3) U slu~aju da se vr{i periodi~no ocjewivawe rada
dr`avnog slu`benika, periodi~na ocjena rada dr`avnog
slu`benika uzima se u obzir kod polugodi{we ocjene rada.

(4) Rad dr`avnog slu`benika ocjewuje se u roku od 30
dana od dana isteka perioda predvi|enog za ocjewivawe.

III - PREDMET I KRITERIJUMI OCJENE RADA
DR@AVNOG SLU@BENIKA

^lan 6.
Predmet i kriterijumi ocjene rada dr`avnog slu`be-

nika su: 
a) postignuti rezultati pri izvr{avawu poslova

radnog mjesta i ostvareni postavqeni radni ciqevi, 
b) kvalitet rada,
v) efikasnost u radu,
g) samostalnost u radu,
d) stvarala~ka sposobnost i inicijative,
|) vje{tina komunikacije,
e) spremnost prilago|avawa promjenama i
`) ostale sposobnosti koje zahtijeva radno mjesto.

^lan 7.
Postignuti rezultati pri izvr{avawu poslova rad-

nog mjesta i postavqawe radnih ciqeva iskazuju i poka-
zuju obim, sadr`aj, strukturu, kvalitativne i kvantita-
tivne vrijednosti i standarde uspje{nosti dr`avnih
slu`benika u izvr{avawu i ispuwavawu definisanih
radnih ciqeva.

^lan 8.
Kvalitet rada pokazuje koliko je dr`avni slu`benik

savjesno, odgovorno, stru~no, ta~no, temeqito, organizo-
vano i kreativno izvr{avao postavqene radne zadatke u
okviru definisanih ciqeva i zahtjeva radnog mjesta.

^lan 9.
Efikasnost u radu pokazuje kapacitete, sposobnosti,

kvalitet i koli~inu obavqenog posla i utro{enog vre-
mena za wegovo izvr{ewe, tj. ta~no i precizno
izvr{avawe postavqenih radnih zadataka u definisa-
nim vremenskim rokovima koji su uskla|eni sa ciqevima
organa uprave u kojoj dr`avni slu`benik radi.

^lan 10.
Samostalnost u radu pokazuje kako i koliko je dr`av-

ni slu`benik u okviru funkcija, uloga i zadataka odre-
|enog radnog mjesta, kao i uputstava i nadzora nadre|e-
nog, sposoban da obavqa posao samostalno i kreativno.

^lan 11.
Stvarala~ka sposobnost i inicijativa dr`avnog slu-

`benika pokazuje intenzitet, kvalitet, kreativnu i in-
ventivnu energiju, znawe, umije}e i sposobnost zaposle-
nih u izvr{avawu radnih zadataka i wihov doprinos u
ispoqavawu novih ideja koje doprinose uspjehu u radu
organa uprave.

^lan 12.
(1) Vje{tina komunikacije pokazuje najbitnije osobi-

ne interpersonalnog komunicirawa prilikom obavqawa
poslova dr`avnih slu`benika, smisao za takt, samokon-
trolu, posjedovawe i ispoqavawe entuzijazma i pozitivne
energije, smisao za timski rad, pripadnost organizaciji i
osje}aj odgovornosti. Vje{tina komunikacije podrazumi-
jeva primawe, obradu i preno{ewe jasnih i preciznih in-
formacija u usmenoj i pismenoj formi koriste}i adekva-
tan stru~ni na~in izra`avawa, kako unutar organa upra-
ve, tako i u kontaktima sa drugim organima uprave.

(2) Timski rad predstavqa skup dva ili vi{e pojedi-
naca - dr`avnih slu`benika koji su me|usobno povezani
radi postizawa zajedni~kog ciqa, djeluju uskla|eno, or-
ganizovano, profesionalno i odgovorno.

^lan 13.
(1) Spremnost prilago|avawa promjenama izra`ava

sistemski pristup osmi{qenom u~ewu, razvoju,
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usavr{avawu, kultivisawu i oplemewivawu kontinui-
ranog uskla|ivawa znawa, vje{tina i stavova dr`avnih
slu`benika sa zahtjevima radnog mjesta, potrebama i
o~ekivawima od strane organa uprave.

(2) Ciq prilago|avawa promjenama je poboq{awe
profesionalnog znawa i vje{tina dr`avnih slu`benika
i postizawe visokokvalitetnih i respektabilnih rad-
nih rezultata.

^lan 14.
(1) Pod ostalim sposobnostima koje zahtijeva radno

mjesto podrazumijeva se radni moral, motivacija za rad dr-
`avnih slu`benika, doprinos kulturi radne sredine, kao
i ostale potrebne sposobnosti koje zahtijeva radno mjesto.

(2) Radni moral dr`avnih slu`benika isti~e su{ti-
nu, sadr`aj i zna~aj rada za dr`avnog slu`benika u
obavqawu svakodnevnih radnih zadataka, te uskla|uje i
usmjerava pona{awa pojedinaca i radnih grupa u radnom
procesu, a zasnovan je na: radinosti, pravi~nosti, jedna-
kosti, solidarnosti i odgovornosti.

(3) Motivacija za rad dr`avnih slu`benika pokazuje
koji to unutra{wi faktori konsoliduju intelektualnu i
fizi~ku energiju, iniciraju i organizuju individualne
aktivnosti, usmjeravaju pona{awe zaposlenih u obavqawu
radnih zadataka, odre|uju}i mu intenzitet i trajawe.

(4) Doprinos kulturi radne sredine pokazuje koliko
dr`avni slu`benik nastoji izgraditi kultivaciju
wegovih radnih sposobnosti i razviti osje}aj za
unapre|ewe uslova rada i izgra|ivawa humanizacije fi-
zi~kih i dru{tvenih uslova na radnom mjestu.

IV - POSTUPAK OCJEWIVAWA DR@AVNIH
SLU@BENIKA

^lan 15.
Dr`avni slu`benik koji se ocjewuje mora biti upo-

znat sa ciqevima, o~ekivanim rezultatima, rokovima i
pregledom u~inka u periodu ocjewivawa, putem
obavqenog razgovora sa licem koje vr{i ocjewivawe ili
na neki drugi primjeren na~in.

^lan 16.
(1) Ocjenu rada rukovodioca republi~kih uprava i

republi~kih upravnih organizacija koji su za svoj rad
odgovorni Vladi Republike Srpske (u daqem tekstu: Vla-
da) vr{i komisija koju imenuje Vlada.

(2) Komisija iz stava 1. ovog ~lana sastoji se od tri
~lana koji imaju isti status kao i rukovodilac koji se
ocjewuje.

(3) Ocjenu rada pomo}nika ministra, sekretara mini-
starstva i rukovodioca republi~ke uprave i republi~ke
upravne organizacije u sastavu ministarstva vr{i mini-
star.

(4) Ocjenu rada ostalih dr`avnih slu`benika vr{i
neposredno pretpostavqeni dr`avni slu`benik ili ru-
kovodilac organa.

^lan 17.
Ocjewivawe se vr{i sabirawem bodova prema

sqede}im kriterijumima: 
a) postignuti rezultati pri
izvr{avawu poslova radnog 
mjesta i ostvareni 
postavqeni radni ciqevi  . . . . . .od 1 do 25 bodova,
b) kvalitet rada . . . . . . . . . . . . . . . od 1 do 20 bodova,
v) efikasnost u radu  . . . . . . . . . . .od 1 do 20 bodova,
g) samostalnost u radu . . . . . . . . . .od 1 do 10 bodova,
d) stvarala~ka sposobnost i
inicijative  . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 1 do 10 bodova,
|) vje{tina komunikacije  . . . . . . . od 1 do 5 bodova,
e) spremnost prilago|avawa
promjenama  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .od 1 do 5 bodova i
`) ostale sposobnosti koje 
zahtijeva radno mjesto  . . . . . . . . . . od 1 do 5 bodova.

^lan 18.
(1) Ocjena rada dr`avnog slu`benika izra`ava se

opisnim ocjenama, i to:
a) ne zadovoqava,
b) zadovoqava,
v) isti~e se i
g) naro~ito se isti~e.
(2) Ocjena “ne zadovoqava” daje se ukoliko dr`avni

slu`benik u periodu ocjewivawa ostvari mawe od 50 bo-
dova.

(3) Ocjena “zadovoqava” daje se ukoliko dr`avni slu-
`benik u periodu ocjewivawa ostvari od 50 do 65 bodova.

(4) Ocjena “isti~e se” daje se ukoliko dr`avni slu`be-
nik u periodu ocjewivawa ostvari od 66 do 85 bodova.

(5) Ocjena “naro~ito se isti~e” daje se ukoliko dr-
`avni slu`benik u periodu ocjewivawa ostvari od 86 do
100 bodova.

^lan 19.
(1) Ukoliko je periodi~na ocjena rada negativna, dr-

`avnom slu`beniku neposredni rukovodilac daje pisane
smjernice za otklawawe razloga za negativnu ocjenu i od-
re|uje mu rok za postizawe zadovoqavaju}ih standarda i
rezultata u radu.

(2) Rok za postizawe standarda i rezultata iz stava 1.
ovog ~lana ne mo`e biti du`i od roka za periodi~no
ocjewivawe.

^lan 20.
(1) Dr`avni slu`benik ima pravo uvida u ocjenu svog

rada i pravo davawa primjedaba rukovodiocu.
(2) O ocjeni rada rukovodioca republi~kih uprava i

republi~kih upravnih organizacija koje za svoj rad odgo-
varaju Vladi odlu~uje rje{ewem komisija iz ~lana 16.
stav 2. ovog pravilnika.

(3) O ocjeni rada dr`avnog slu`benika i primjedbi
na ocjenu rada odlu~uje istim rje{ewem rukovodilac or-
gana.

(4) Protiv rje{ewa o ocjeni rada dr`avnog slu`be-
nika mo`e se ulo`iti `alba Odboru dr`avne uprave za
`albe u roku od 15 dana od dana prijema rje{ewa.

^lan 21.
(1) Ukoliko su dvije uzastopne ocjene rada dr`avnog

slu`benika negativne, rukovodilac organa donosi
rje{ewe o prestanku radnog odnosa, odnosno Vlada
rje{ewe o razrje{ewu za rukovode}e dr`avne slu`benike.

(2) Prije dono{ewa rje{ewa iz stava 1. ovog ~lana, ru-
kovodilac organa je du`an pribaviti mi{qewe Agencije
za dr`avnu upravu o primjeni ovog pravilnika, nakon ~e-
ga }e se ste}i uslovi za pokretawe postupka za dono{ewe
rje{ewa o prestanku radnog odnosa, odnosno rje{ewa o
razrje{ewu rukovode}eg dr`avnog slu`benika.

(3) Protiv rje{ewa rukovodioca organa o prestanku
radnog odnosa mo`e se izjaviti `alba Odboru dr`avne
uprave za `albe u roku od 15 dana od dana prijema
rje{ewa.

(4) Protiv rje{ewa Vlade o razrje{ewu rukovode}eg
dr`avnog slu`benika nije dozvoqena `alba, ali se mo`e
pokrenuti upravni spor pred nadle`nim sudom.

^lan 22.
Ocjena rada dr`avnog slu`benika vr{i se na propi-

sanom Obrascu za ocjewivawe rada dr`avnog slu`benika
i namje{tenika, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilni-
ka i ~ini wegov sastavni dio (Obrazac broj 1.).

V - OCJEWIVAWE RADA NAMJE[TENIKA

^lan 23.
Namje{tenici se ocjewuju na isti na~in i po istom

postupku kao i dr`avni slu`benici, u skladu sa ovim
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II – OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA 

III – Ispuwewe postavqenih radnih ciqeva u periodu ocjewivawa 
 Definisani radni 

ciqevi 
Rok za 

izvr{ewe 
O~ekivani rezultati Komentar ocjewiva~a o ispuwavawu 

ciqeva 
1.  
2.  
3.  

IV – UKUPNA OCJENA REZULTATA RADA OD STRANE RUKOVODIOCA 
Predmet ocjewivawa Periodi~na ocjena rada Ukupno bodova 
1. Postignuti rezultati pri izvr{avawu poslova radnog
mjesta i ostvareni postavqeni radni ciqevi 
2. Kvalitet rada
3. Efikasnost u radu
4. Samostalnost u radu
5. Stvarala~ka sposobnost i inicijative
6. Vje{tina komunikacije
7. Spremnost prilago|avawa promjenama
8. Ostale sposobnosti koje zahtijeva radno mjesto
Ukupno bodova 
Ocjena

V – Komentari neposrednog rukovodioca 

VI –  Komentari dr`avnog slu`benika i namje{tenika ~iji se rad ocjewuje 

VII – Postavqeni radni ciqevi u narednom periodu ocjewivawa 
Radni ciq O~ekivani rezultati Rok za izvr{ewe 

1.  
2.  
3.  

VIII – Predlo`ene teme za obuku i usavr{avawe u narednom periodu za ocjewivawe 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Puno ime i prezime i potpis neposrednog rukovodioca:         Datum: 
Potpis dr`avnog slu`benika i namje{tenika ~iji se rad ocjewuje:         Datum: 
Puno ime i prezime i potpis lica nadre|enog neposrednom rukovodiocu:    Datum:  

_______________________________________ 
(Naziv organa)    Obrazac broj 2. 

OBRAZAC ZA OCJEWIVAWE RADA  NAMJE[TENIKA DRUGE KATEGORIJE SA SREDWOM STRU^NOM 
SPREMOM I NAMJE[TENIKA SA OSMOGODI[WOM [KOLOM   

ZA PERIOD OD ______________ DO _____________ 

I – LI^NI PODACI I PODACI O RADNOM MJESTU 
Prezime i ime Godina i mjesto ro|ewa Jedinstveni mati~ni broj 

Organizaciona jedinica Radno mjesto Datum zaposlewa na radnom mjestu koje je 
predmet ocjewivawa 





Агенција за државну управу Републике Српске

На осно ву чла на 57. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и
чла на 69. ст. 1. и 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и
86/10), ди рек тор Аген ци је за др жав ну упра ву  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ПРА ВИЛ НИ КА О 

ПО СТУП КУ ОЦЈЕ ЊИ ВА ЊА И НА ПРЕ ДО ВА ЊА 

ДР ЖАВ НИХ СЛУ ЖБЕ НИ КА И НА МЈЕ ШТЕ НИ КА

Члан 1.
У Пра вил ни ку о по ступ ку оцје њи ва ња и на пре до ва ња

др жав них слу жбе ни ка и на мје ште ни ка (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 43/09), (у да љем тек сту:
Пра вил ник) у чла ну 5. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “мје се ци”
до да ју се ри је чи: “за пе ри од од 1. ја ну а ра до 30. ју на и за
пе ри од од 1. ју ла до 31. де цем бра”.

Став 3. ми је ња се и гла си:
“(3) У слу ча ју да се вр ши пе ри о дич но оцје њи ва ње ра -

да др жав ног слу жбе ни ка, пе ри о дич на оцје на ра да др жав -
ног слу жбе ни ка не мо же про из ве сти по сље ди це по ста тус
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др жав ног слу жбе ни ка, али се узи ма у об зир код по лу го ди -
шње оцје не ра да.”.

У ста ву 4. по сли је ри је чи: “за оцје њи ва ње” до да ју се
ри је чи: “и то до 30. ју ла, од но сно до 30. ја ну а ра”.

По сли је ста ва 4. до да је се но ви став 5., ко ји гла си:
“(5) У то ку про це са оцје њи ва ња др жав ном слу жбе ни ку

се, по ред утвр ђи ва ња оцје не о ра ду за прет ход ни пе ри од
оцје њи ва ња, у исто ври је ме од ре ђу ју рад ни ци ље ви за на -
ред ни пе ри од оцје њи ва ња, нај ка сни је до 30. ју ла, од но сно
до 30. ја ну а ра.”.

Члан 2.
Члан 15. ми је ња се и гла си:
“(1) Др жав ном слу жбе ни ку утвр ђу ју се за сва ки пе ри од

оцје њи ва ња нај ма ње три, а нај ви ше пет рад них ци ље ва, у
про це ду ри и ро ко ви ма ко ји су утвр ђе ни чла ном 5. став 5.
овог пра вил ни ка.

(2) Рад ни ци ље ви тре ба да про из ла зе из опи са рад ног
мје ста, из утвр ђе них ци ље ва ор га ни за ци о не је ди ни це и ор -
га на упра ве у ци је ло сти, да бу ду оствар љи ви, мјер љи ви и
да има ју по ста вље не ре ал не ро ко ве.

(3) Утвр ђе ни рад ни ци ље ви мо гу се из ми је ни ти ако се
из ми је не при о ри те ти ре пу блич ког ор га на упра ве или ор га -
ни за ци о не је ди ни це или ако на сту пе окол но сти због ко јих
се рад ни ци ље ви не мо гу оства ри ти.”.

Члан 3.
У чла ну 16. у ста ву 4. по сли је ри је чи: “ру ко во ди лац ор -

га на” до да ју се ри је чи: “(у да љем тек сту: оцје њи вач)”.
По сли је ста ва 4. до да је се но ви став 5., ко ји гла си:
“(5) Ли це ко је је не по сред но прет по ста вље но оцје њи -

ва чу (у да љем тек сту: кон тро лор) кон тро ли ше про цес оцје -
њи ва ња, рје ша ва не су гла си це из ме ђу оцје њи ва ча и слу -
жбе ни ка и ста вља кон трол ни пот пис на обра зац о оцје њи -
ва њу.”.

Члан 4.
Члан 17. ми је ња се и гла си:
“Бо до ва ње по је ди нач них кри те ри ју ма оцје њи ва ња др -

жав ног слу жбе ни ка из ра жа ва се ну ме рич ки од 1 до 4, при
че му се:

а) оцје на (1) до дје љу је у слу ча ју да све у куп ни рад ни
учи нак (ко ји се од но си на по стиг ну те ре зул та те при из вр -
ша ва њу по сло ва рад ног мје ста и оства ре не по ста вље не
рад не ци ље ве и дру ге кри те ри ју ме оцје њи ва ња) ни је био
на ни воу ми ни мал них за хтје ва рад ног мје ста,

б) оцје на (2) до дје љу је у слу ча ју да је све у куп ни рад ни
учи нак оства рен са ми ни мал ним ре зул та том ко ји за до во -
ља ва за хтје ве рад ног мје ста,

в) оцје на (3) до дје љу је у слу ча ју да је све у куп ни рад ни
учи нак био оства рен са до брим ре зул та том ко ји у пот пу но -
сти од го ва ра за хтје ви ма рад ног мје ста и

г) оцје на (4) до дје љу је у слу ча ју да је све у куп ни рад ни
учи нак био оства рен са из у зет ним ре зул та том ко ји пре ва -
зи ла зи за хтје ве рад ног мје ста.”.

Члан 5.
Члан 18. ми је ња се и гла си:
“(1) Оцје на ра да др жав ног слу жбе ни ка утвр ђу је се као:
а) оцје на ра да о по стиг ну тим ре зул та ти ма при из вр ша -

ва њу по сло ва рад ног мје ста и оства ре ним по ста вље ним
рад ним ци ље ви ма и

б) оцје на ра да у од но су на све пре о ста ле кри те ри ју ме
оцје њи ва ња, у скла ду са чла ном 6. овог пра вил ни ка.

(2) Оцје на из ста ва 1. тач ка а) овог чла на од ре ђу је се та -
ко што се ис пу ње ње сва ког ци ља др жав ног слу жбе ни ка бо -
ду је на ска ли од 1 до 4, а по том из ра чу на ва про сјеч на оцје -
на за све рад не ци ље ве.

(3) Оцје на из ста ва 1. тач ка б) овог чла на из ра чу на ва се
та ко што се ис пу ње ње сва ког по је ди нач ног кри те ри ју ма
бо ду је оцје на ма од 1 до 4 пре ма сва ком пре о ста лом кри те -
ри ју му из чла на 6. овог пра вил ни ка по је ди нач но, на кон че -
га се из ра чу на ва про сјеч на оцје на пре ма свим пре о ста лим
кри те ри ју ми ма за јед но.

(4) Ко нач на оцје на до би је се ка да се збир про сјеч не
оцје не из ста ва 1. тач ка а) и про сјеч не оцје не из ста ва 1.
тач ка б) овог чла на по ди је ли бро јем 2.

(5) Ко нач на оцје на ра да др жав ног слу жбе ни ка из ра жа -
ва се опи сно на сље де ћи на чин:

а) оцје на не за до во ља ва да је се уко ли ко др жав ни слу -
жбе ник оства ри ма ње од 1,50 бо дова,

б) оцје на за до во ља ва да је се уко ли ко др жав ни слу жбе -
ник оства ри од 1,50 до 2,49 бо дова,

в) оцје на ис ти че се да је се уко ли ко др жав ни слу жбе ник
оства ри од 2,50 до 3,49 бо дова и

г) оцје на на ро чи то се ис ти че да је се уко ли ко др жав ни
слу жбе ник оства ри од 3,5 бо да до 4 бо да.”.

Члан 6.
По сли је чла на 18. до да је се но ви члан 18а., ко ји гла си:

“Члан 18а.
(1) У то ку пе ри о да за оцје њи ва ње оцје њи вач стал но

над гле да рад др жав ног слу жбе ни ка, да је му смјер ни це за
по бољ ша ње и за пи су је бит не при мје ре о то ме ка ко је др -
жав ни слу жбе ник ра дио, узи ма ју ћи у об зир при ро ду по -
сло ва, рад не усло ве и ис ку ство др жав ног слу жбе ни ка.

(2) На кон за вр шет ка пе ри о да за оцје њи ва ње, оцје њи вач
оба вља раз го вор са др жав ним слу жбе ни ком о учин ку др -
жав ног слу жбе ни ка.

(3) На кон оба вље ног раз го во ра др жав ни слу жбе ник
изно си сво је ко мен та ре, ко је оцје њи вач уно си у обра зац за
оцје њи ва ње, укљу чу ју ћи и раз ло ге мо гу ћег не сла га ња са
оцје ном, и за тим пот пи су је обра зац.

(4) Оцје њи вач та ко ђе пот пи су је обра зац ко ји без од га -
ђа ња упу ћу је кон тро ло ру ра ди да ва ња са гла сно сти.

(5) Уко ли ко је кон тро лор са гла сан са оцје ном, он се
пот пи су је на обра зац и до ста вља га ор га ни за ци о ној је ди -
ни ци за во ђе ње ка дров ске по ли ти ке у ро ку од пет да на од
ка да је при мио обра зац.

(6) Уко ли ко по сто ји не сла га ње ди рект но над ре ђе ног и
др жав ног слу жбе ни ка о оцје ни, кон тро лор по ку ша ва да
рије ши не су гла си це из ме ђу др жав ног слу жбе ни ка и оцје -
њи ва ча у ро ку од пет да на од ка да је при мио обра зац.

(7) У слу ча ју да кон тро лор ни је у мо гућ но сти да ри је -
ши не су гла си це из ме ђу др жав ног слу жбе ни ка и оцје њи ва -
ча, као и ако кон тро лор сма тра да оцје на из обра сца о оцје -
њи ва њу ни је објек тив на, да су при мјед бе др жав ног слу -
жбе ни ка на оцје ну оправ да не или да ни су ис по што ва на
пра ви ла по ступ ка о оцје њи ва њу, он од лу чу је о ко нач ном
при је дло гу оцје не и до ста вља обра зац ор га ни за ци о ној је -
ди ни ци за во ђе ње ка дров ске по ли ти ке.”.

Члан 7.
У чла ну 20. став 1. бри ше се.
Став 3. ми је ња се и гла си:
“(3) О оцје ни ра да др жав ног слу жбе ни ка од лу чу је рје -

ше њем ру ко во ди лац ор га на.”.
До са да шњи ст. 2, 3. и 4. по ста ју ст. 1, 2. и 3.

Члан 8.
По сли је чла на 22. до да је се но ви члан 22а., ко ји гла си:

“Члан 22а.
(1) У ре пу блич ким ор га ни ма упра ве ор га ни за ци о не је -

ди ни це за во ђе ње ка дров ске по ли ти ке тре ба да:
а) при пре ме за сва ки пе ри од оцје њи ва ња ли сту ко јом

се утвр ђу ју оцје њи ва чи и кон тро ло ри у по ступ ку оцје њи -
ва ња и о то ме оба ви је сте оцје њи ва че, кон тро ло ре и др жав -
не слу жбе ни ке ко ји се оцје њу ју,

б) при пре ме рје ше ња о оцје ни ра да и до ста ве их на
пот пис ру ко во ди о цу ор га на,

в) при ло же обра сце о оцје њи ва њу у лич ни до си је сва -
ког слу жбе ни ка и

г) при пре ме из вје штај о спро ве де ном оцје њи ва њу у ор -
га ну упра ве на Обра сцу број 3., ко ји се на ла зи у При ло гу
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овог пра вил ни ка и чи ни ње гов са став ни дио и до ста ве га
Аген ци ји за др жав ну упра ву у ро ку од 45 да на на кон спро -
ве де ног оцје њи ва ња, нај ка сни је до 15. сеп тем бра, од но сно
до 15. мар та.

(2) Аген ци ја за др жав ну упра ву ана ли зи ра из вје шта је
ре пу блич ких ор га на упра ве о сва ком ци клу су оцје њи ва ња
и са ста вља збир ни из вје штај о оцје њи ва њу ко ји до ста вља
Вла ди нај ка сни је до 15. ок то бра, од но сно до 15. апри ла те -
ку ће го ди не.

(3) Ра ди обез бје ђи ва ња ујед на ча ва ња оцје њи ва ња у ре -
пу блич ким ор га ни ма упра ве, оцје њи ва чи ма се пре по ру чу -
је да у по ступ ку оцје њи ва ња до 20% др жав них слу жбе ни -
ка оци је не оцје ном на ро чи то се ис ти че.”.

Члан 9.
Члан 28. ми је ња се и гла си:
“Оцје на ра да на мје ште ни ка дру ге ка те го ри је са сред -

њом струч ном спре мом и на мје ште ни ка са осмо го ди шњом
шко лом из ра чу на ва се та ко што се ис пу ње ње сва ког по је -
ди нач ног кри те ри ју ма (ква ли те та ра да, ефи ка сно сти у ра -
ду и од но са пре ма по слу) бо ду је са оцје на ма од 1 до 4, на -
кон че га се из ра чу на ва про сјеч на оцје на за цје ло куп ни рад -
ни учи нак.”.

Члан 10.
Члан 29. ми је ња се и гла си:
“На оцје њи ва ње на мје ште ни ка дру ге ка те го ри је са

сред њом струч ном спре мом и на мје ште ни ка са осмо го ди -
шњом шко лом при мје њу ју се од ред бе овог пра вил ни ка.”.

Члан 11.
По сли је чла на 36. до да је се но ви члан 36а., ко ји гла си:

“Члан 36а.
(1) Уко ли ко оцје њи вач, кон тро лор или др жав ни слу -

жбе ник ко ји се оцје њу је из нео прав да них раз ло га не из вр -
ше по сту пак оцје њи ва ња, сма тра се да су због не из вр ша ва -
ња, од но сно не бла го вре ме ног из вр ша ва ња рад них ду жно -
сти или на ло га не по сред ног ру ко во ди о ца из вр ши ли те жу
по вре ду рад не ду жно сти из чла на 68. став 2. тач ка а) За ко -
на о др жав ним слу жбе ни ци ма.

(2) Уко ли ко др жав ни слу жбе ник или на мје ште ник од -
би је да уче ству је у по ступ ку оцје њи ва ња или не пот пи ше
обра зац за оцје њи ва ње, оцје њи вач ће о то ме са чи ни ти слу -
жбе ну за би ље шку, а ру ко во ди лац ор га на ће до ни је ти рје -
ше ње о оцје ни ра да на осно ву обра сца за оцје ну ра да ко ји
су пот пи са ли оцје њи вач и кон тро лор.”.

Члан 12.
По сли је на зи ва гла ве VII - ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ до да -

је се но ви члан 36б., ко ји гла си:

“Члан 36б.
Над зор над спро во ђе њем од ре да ба овог пра вил ни ка вр -

ше Аген ци ја за др жав ну упра ву и ми ни стар ство над ле жно
за по сло ве упра ве по сред ством управ не ин спек ци је.”.

Члан 13.
На кон сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пе ри о дич но

оцје њи ва ње мо же се вр ши ти у скла ду са од ред ба ма ста ва
2. чла на 5. Пра вил ни ка, а оцје њи ва ње и на пре до ва ње др -
жав них слу жбе ни ка и на мје ште ни ка у сми слу ст. 1, 3. и 4.
чла на 5. Пра вил ни ка вр ши ће се од 1. јануара 2012. го ди не.

Члан 14.
Обра зац број 1. за оцје њи ва ње ра да др жав ног слу жбе -

ни ка и на мје ште ни ка и Обра зац број 2. за оцје њи ва ње ра -
да на мје ште ни ка дру ге ка те го ри је са сред њом струч ном
спре мом и на мје ште ни ка са осмо го ди шњом шко лом из
При ло га Пра вил ни ка за мје њу ју се но вим обра сци ма, ко ји
се на ла зе у При ло гу овог пра вил ни ка и чи не ње гов са став -
ни дио.

По сли је Обра сца број 2. до да је се но ви Обра зац број 3.
Из вје штај о спро ве де ном оцје њи ва њу др жав них слу жбе ни -
ка и на мје ште ни ка у ре пу блич ким ор га ни ма упра ве, ко ји се
на ла зи у При ло гу овог пра вил ни ка.

Члан 15.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -

вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 23.01./020-90/11
17. августа 2011. године Ди рек тор,
Ба ња Лу ка Дра го мир Ку тли ја, с.р.
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