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На основу члана 23 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, Скупштина 

Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на 100. сједници одржаној 30. септембра 
2004. године, усваја 

 
ЗАКОН 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕСКОЈ УПРАВИ  
БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ 

 
 

Члан 1 
У члану 5 ставу 2 Закона о Пореској управи Брчко дистрикта БиХ («Службени 

гласник Брчко дистрикта БиХ» број 3/02), додаје се сљедећи текст: «Директора у 
вршењу његових дужности мијења замјеник, а који је шеф сектора и који у његовој 
одсутности обавља дужност директора. Права и дужности замјеника директора, као 
руководећег јавног службеника, утврђују се Законом.» 

Иза става 4 додају се сљедећи ставови: 
«5) Директор има право на годишњи одмор од тридесет (30) радних дана током 

календарске године. 
«6) Уколико презентује доказ о неспособности да обавља своја права и 

дужности због болести и несреће, аутоматски има право на боловање у складу с 
важећим законским прописима. 

«7) Бруто плата директора утврђује се у процентуалном односу између бруто 
плате градоначелника и бруто плате директора, затечене на дан ступања на снагу 
овог закона, а основица за обрачун је бруто плата градоначелника Брчко дистрикта 
БиХ. 

«8) Директор има право на накнаду свих материјалних трошкова који су 
настали као резултат обављања функције и друге накнаде под условима и износима 
прописаним за посланике Скупштине, те јавне службенике и намјештенике органа 
управе Брчко дистрикта БиХ. 

«9) На крају обављања функције, директор има право на прелазну новчану 
накнаду, под условом да је функцију обављао најмање једну пуну годину, а у износу 
плате коју је имао у периоду обављања функције. 

«10) Период исплаћивања прелазне новчане накнаде ће бити 3 (три) мјесеца и 
почиње након мјесеца у којем се функција завршила. Период исплаћивања ће се 
наставити по један мјесец за сваку пуну годину обављања функције након истека 
једне пуне године. 

«11) Остваривање овог права ће престати: 
- протеком времена прописаног у претходном ставу овог члана;  
- на крају оног мјесеца у којем је директор примио плату за свој рад или је 

остварио право на пензију. 
«12) У случају смрти, право на прелазну новчану накнаду престаје на крају 

мјесеца у току којег је бивши директор преминуо. 
«13) Мандат директора престаје истеком рока на који је изабран. 
«14) По окончању мандата, лице које је обављало дужност директора Пореске 

управе има право да буде именовано, постављено, односно распоређено на радно 
мјесто у Пореској управи Брчко дистрикта или другом органу управе Брчко дистрикта 
за које испуњава прописане услове. 
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«15) По окончању мандата, намјера за рад у Пореској управи, односно за рад 
на одговарајућем радном мјесту у другом органу управе Брчко дистрикта, у смислу 
претходног става овог члана, подноси се у писаној форми надлежном органу који је 
овлашћен за именовање, постављење, односно распоређивање. Пријава се мора 
поднијети у року од двије (2) седмице, након што окончање дужности ступи на снагу. 
Након истека тог периода, право на пријаву престаје. Од овлашћеног органа се 
захтијева да одговори на захтјев за именовање, постављење, односно 
распоређивање на радно мјесто у року  од двије (2) седмице након подношења 
захтјева.» 

 
Члан 2 

У члану 8, иза ријечи «директор», додају се ријечи «и замјеник», а остали текст 
остаје непромијењен. 

Члан 3 
Овај закон ступа на снагу у року од осам (8) дана од дана објављивања у 

«Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ». 
 

Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а  B o s n a  i  H e r c e g o v i n a 
БРЧКО ДИСТРИКТ  BRČKO DISTRIKT 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  BOSNE I HERCEGOVINE 
СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА  SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA 

 
 

Број: 0-02-022-341/04 
Брчко, 30. септембар 2004. године                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                                      СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА 
 

                                                                               Мирсад Ђапо, дипл. правник 
 


