
 

 

ЗАКОН 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРАВОБРАНИЛАШТВУ БРЧКО 

ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  
 

Члан 1 

 

У Закону о Правобранилаштву Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине ("Службени гласник Брчко дистрикта БиХ" број 

28/06), члан 7 мијења се и гласи: 

" 

(1) Правобранилаштво обавља послове правне заштите јавне 

имовине, имовинских права и имовинских интереса 

Дистрикта, његових органа, институција и правних лица 

која се финансирају у потпуности или претежно из буџета 

Дистрикта или у односу на њих  Дистрикт врши оснивачка 

права, и у поступцима пред судовима и другим надлежним 

органима предузима законом одређене поступке и мјере за 

заштиту јавне имовине, имовинских права и имовинских 

интереса Дистрикта. 

 
(2) Правобранилаштво обавља послове из става 1 овог члана 

и у односу на предузећа у већинском власништву Дистрикта 

осим у предметима ради наплате потраживања за утрошену 

струју, воду, одвоз смећа (и друге комуналије и услуге) 

уколико ови износи не прелазе лимит прописан у члану 15 

ставу 3 овог закона као и у другим предметима чија је 

вриједност испод лимита прописаног у члану 15 ставу 3 

овог закона. 

 

(3) Ако Правобранилаштво треба да по овом закону заступа 

странке чији су интереси у супротности, а једна од њих је 

Дистрикт, Правобранилаштво заступа Дистрикт. 

 

(4) У случају да Правобранилаштво треба по закону да 

заступа странке чији су интереси у супротности, а ниједна 

од тих странака није Дистрикт, Правобранилаштво неће 

заступати те странке. 

 
(5) При обављању послова из става 1 овог члана 

Правобранилаштво може покретати и поступке против 

Дистрикта, те у том случају има својство странке у 

поступку. 

 

(6) Правобранилаштво прати и проучава стање и проблеме из 

своје надлежности и обавјештава надлежне институције и 

предлаже мјере за спречавање друштвено штетних појава." 

 
Члан 2 

 

Члан 11 мијења се и гласи: 
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" 

(1)  Правобранилаштво има право на накнаду трошкова поступка 
у складу с важећим адвокатским тарифама. У случају да 

тарифе нису уједначене, Правобранилаштво ће обрачунавати 

и потраживати износ који представља артитметички просјек 

двије тарифе. 

 

(2)  Накнада из става 1 овог члана представља буџетске 

приходе Дистрикта." 

 
Члан 3 

 

У члану 12 ставу 1, бришу се ријечи "други органи и институције 

Дистрикта, јавне службе из члана 7 овог закона, као и јавна 

предузећа у којима Дистрикт има већинско власништво" и 

замјењују ријечима "други субјекти из члана 7 овог закона". 

 

Члан 4 

 

У члану 13 ставу 1, бришу се ријечи "други органи и институције 

Дистрикта, јавне службе из члана 7 овог закона, као и јавна 

предузећа у којима Дистрикт има већинско власништво" и 

замјењују ријечима "други субјекти из члана 7 овог закона". 

 

Члан 5 

 

Члан 22 став 4, мијења се и гласи: 

 

"Правобранилац и замјеници не могу бити чланови политичких 

странака или на било који начин бити укључени у неку политичку 

активност а посебно не могу бити чланови или обављати било 

коју дужност у тијелима политичких партија, удружења или 

фондација повезаних с политичким партијама, нити могу 

учествовати у јавним активностима политичке партије." 

 

члан 6 

Члан 25 мијења се и гласи: 

" 

(1) Правобранилац и замјеници појединачно подносе на увид 

Скупштини Дистрикта годишњи финансијски извјештај о 

својим укупним приходима, изворима, имовини и дуговањима 

као и о приходима, изворима, имовини и дуговањима блиских 

чланова породице до првог (1) степена сродства, те о 

начинима њиховог стицања. 

(2) Финансијски извјештаји се сматрају јавним документима 

и Скупштина их даје јавности на увид. 

 

(3) Законима Дистрикта детаљније се регулише образац и 

садржај финансијског извјештаја." 
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Члан 7 

 

Члан 73, став 2 мијења се и гласи: 

 

"(2) Секретар се именује на период од четири (4) године и може 

бити поновно именован. " 

 

Члан 8 

 

Став 3 члана 74 брише се. 

 

Члан 9 

 

Став 4 члана 74 брише се. 

 

Члан 10 

 

Став 2 члана 75 брише се. 

 

Члан 11 

 

Став 3 члана 75 брише се. 

 

Члан 12 

 

Иза члана 75, додаје се нови члан 75а који гласи: 

 

"Члан 75а 

 

"Комисија расписује конкурс, именује и разрјешава секретара, 

стручне сараднике, приправнике и административно особље 

Правобранилаштва." 

 

Члан 13 

 

Овај закон ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у 

"Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ". 

 


