
    З А КО Н

     О ПРАВОБРАНИЛАШТВУБРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

  ПРВИДИО
 1Члан

( )Предмет

         Овим законом прописује се оснивањ е Правобранилаштва Брчко дистрикта Босне и
,        ,Херцеговине избор и именовањ е правобраниоца и замјеника правобраниоца
  ,  ,     надлежности и овлашћењ а функција процедуре за утврђивањ е дисциплинске
,       ,    одговорности разрјешењ е с дужности и престанак функције као и друга питањ а

      .везана за рад Правобранилаштва Брчко дистрикта БиХ

 2Члан
(  )Циљ закона

(1)          Овим законом оснива се Правобранилаштво Брчко дистрикта Босне и
 (   :  )     Херцеговине у даљ ем тексту Правобранилаштво као самостални орган који

     ,    обављ а послове правне заштите јавне имовине имовинских права и имовинских
 .интереса Дистрикта

(2)          Основни циљ овог закона је успостављ ањ е независног и одрживог механизма
          заштите јавне имовине и финасијских средстава у Брчко дистрикту Босне и

 (   : ).Херцеговине у даљ ем тексту Дистрикт

 3Члан
(  )Начела рада

(1)          ,  Правобранилаштво врши своју функцију у складу са Уставом БиХ Статутом
  ,         ,  Брчко дистрикта БиХ као и на основу закона Босне и Херцеговине закона

   .Дистрикта и других прописа

(2)             Нико нема право да на било који начин утиче на Правобранилаштво у вршењ у
 .њ егове функције

 4Члан
(  )Јавност рада

(1)           Рад Правобранилаштва је јаван и свако може имати приступ информацијама у
  .складу са законом

(2)           Уколико правобранилац сматра да је то корисно може путем медија
       .информисати јавност о степену заштите имовинских интереса Дистрикта

 5Члан
(   )Сједиште и надлежност

(1)           Правобранилаштво се оснива за територију Брчко дистрикта БиХ и има
   .надлежност на територији Дистрикта

(2)      .Сједиште Правобранилаштва је у граду Брчко



 6Члан
( )Печат

(1)     .Правобранилаштво има свој печат

(2)        40    :Печат Правобранилаштва има облик круга пречника мм и садржи текст
«   ,      ,Босна и Херцеговина Брчко дистрикт Босне и Херцеговине

   »    Правобранилаштво Брчко дистрикта БиХ исписан ћириличним и латиничним
,          ,  писмом с тим да су оба назива у облику концентричних кругова који непосредно
          .окружују грб Босне и Херцеговине који се налази у средини печата

(3)      ,  25 ,   ,Правобранилаштво може имати и мањ и печат пречника мм који има исти
 ,      2  .али скраћени садржај печата из става овог члана

  ДРУГИ ДИО

 IГЛАВА

. А Надлежност
 7                                                                   Члан

(   )Надлежности Правобранилаштва

(1)       , Правобранилаштво обављ а послове правне заштите јавне имовине имовинских
    ,      права и имовинских интереса Дистрикта њ егових органа и институција које

           имају својство правног лица а финансирају се у потпуности или претежно из
             буџета Дистрикта или у односу на њ их Дистрикт врши оснивачка права и у

        поступцима пред судовима и другим надлежним органима предузима законом
       ,    одређене поступке и мјере за заштиту јавне имовине права и интереса
.Дистрикта

(2)            Ако Правобранилаштво треба да по овом закону заступа странке чији су
  ,      ,  интереси у супротности а једна од њ их је Дистрикт Правобранилаштво заступа
.Дистрикт

(3)            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

(4)           Правобранилаштво прати и проучава стањ е и проблеме из своје надлежности и
        обавјештава надлежне институције и предлаже мјере за спречавањ е друштвено

 .штетних појава

.   Б Поступак пред судовима

 8Члан
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(      )Овлашћењ а код покретањ а поступка пред судовима

,       ,   Правобранилаштво када процијени да су имовинска права имовина или
    ,       финансијски интереси Брчко дистрикта нарушени може да покрене пред судом

:поступак
a)        ;за оцјену уставности закона и законитости других прописа
b)         ;за оцјену сагласности одредаба закона Дистрикта са одредбама Статута
c)          за оцјену сагласности скупштинске одлуке са одредбама Статута и закона

.Дистрикта

 9Члан
(   )Предузимањ е других радњ и

(1)         ,   У предузимањ у правних радњ и за заштиту јавне имовине имовинских права и
           7интереса Дистрикта као и заступањ у Дистрикта и других субјеката из члана

 ,         овог закона Правобранилаштво може да предузима све радњ е које предузима
  .странка у поступку

(2)           Правобранилаштво може да предузима мјере да се спорни однос ријеши
        споразумно прије покретањ а поступка пред надлежним судом и другим

.органима

(3)       ,    ,Уколико се поступак води пред иностраним судом органом или институцијом
         правобранилац може да овласти посебно лице које ће заступати интересе

.Дистрикта

(4) ,         Правобранилаштво уколико сматра да не треба покренути поступак пред судом
           или другим органом или треба повући тужбу или се одрећи тужбеног захтјева
   ,      или предлога за извршењ е признати захтјев противне странке или закљ учити

,      .поравнањ е обавијестиће о томе субјекат који заступа

 10                                                                                   Члан
( )Изузеће

           Правила парничног поступка о изузећу судија сходно се примјењ ују и на изузеће
   .правобраниоца и замјеника правобраниоца

 11Члан
( )Накнада

(1)           Правобранилаштво има право на накнаду трошкова поступка у складу с
  .важећом адвокатском тарифом

(2)    1      .Накнада из става овог члана представљ а буџетске приходе Дистрикта

.    Ц Обавеза обавјештавањ а и достављ ањ а

 12Члан
(   )Обавезно обавјештавањ е Правобранилаштва
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(1)  ,        ,    Скупштина Влада и други органи и институције Дистрикта јавне службе из
 7   ,          члана овог закона као и јавна предузећа у којима Дистрикт има већинско

,        власништво дужни су да Правобранилаштву достављ ају обавјештењ а о
,       , угрожавањ у нарушавањ у или оспоравањ у имовинских права и интереса ради

       .предузимањ а правних радњ и за које је Правобранилаштво овлашћено

(2) ,         Судови остали органи и институције су дужни да обавијесте Правобранилаштво
            ако у току поступка утврде да треба предузети мјере за заштиту права и

          интереса Дистрикта или других субјеката које би према закону требало да
 .заступа Правобранилаштво

 13                                                               Члан
(   )Обавеза достављ ањ а докумената

(1)  ,        ,    Скупштина Влада и други органи и институције Дистрикта јавне службе из
 7  ,          члана овог закона као и јавна предузећа у којима Дистрикт има већинско

,         власништво дужни су благовремено на захтјев Правобранилаштва да доставе
 ,       сву документацију обавјештењ а и мишљ ењ а потребна за предузимањ е радњ и

     .за које је Правобранилаштво надлежно

(2)         Правобранилаштво може да достави правно мишљ ењ е о сваком појединачном
        случају субјектима које заступа након упућивањ а захтјева за доставу

  .обавјештењ а и документације

 14Члан
(   )Обавеза достављ ањ а уговора

(1)    7  ,        Субјекти из члана овог закона као и јавна предузећа у којима Дистрикт има
 ,       већинско власништво дужни су да доставе Правобранилаштву закљ учене

         .уговоре у року од петнаест дана од дана закљ учењ а уговора

(2)         ,   Ако Правобранилаштво сматра да је закљ учени уговор ништаван дужно је
    .покренути поступак за утврђивањ е ништавности

(3)         ,       У случају да сматра да је уговор рушљ ив дужно је да покрене поступак за
 .поништењ е уговора

(4)           Надлежне институције које обрађују или врше овјеру уговора о куповини или
 ,          7   ,продаји непокретности а који се односи на субјекте из члана овог закона

      .дужне су да доставе примјерак уговора Правобранилаштву

.   Д Обавеза прибављ ањ а мишљ ењ а

 15                                                              Члан
(    )Прибављ ањ е мишљ ењ а Правобранилаштва
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(1)           -У поступку доношењ а закона и других прописа којима се уређују имовинско
 ,           правни односи као и права и обавезе према средствима у власништву

       7  ,     Дистрикта и других субјеката из члана овог закона као и јавних предузећа у
     ,    којима Дистрикт има већинско власништво обавезно се прибављ а мишљ ењ е

 (   : ).Правобранилаштва у даљ ем тексту мишљ ењ е

(2)     7         Субјекти из члана овог закона су обавезни да затраже мишљ ењ е прије
  доношењ е аката        и закљ учивањ а уговора којима се регулишу финансијска и
-  ,       ,имовинско правна питањ а а посебно прије закљ учивањ а уговора о купопродаји

,  ,        ,  замјени закупу преносу на привремено или трајно коришћењ е ствари или
     ,   ,    средстава уз накнаду или без накнаде уговора о концесији уговора о грађењ у и

   ,      удруживањ у средстава за грађењ е уговора о статусним и уговорним облицима
 повезивањ а          предузећа као и других уговора којима се прибављ ају ствари или

 ,  .располаже стварима односно правима

(3)          2    Када је предмет правног посла или уговора из става овог члана покретна
        15.000    ствар или имовинско право чија вриједност не прелази КМ на дан

 ,    .утврђивањ а вриједности није обавезно прибављ ањ е мишљ ењ а

(4)  Донесени акти         .и уговори закљ учени супротно одредбама овог члана су ништави

 16                                                                  Члан
(    )Рокови за доставу мишљ ењ а

(1)           Правобранилаштво је дужно да достави мишљ ењ е најкасније у року од десет
            дана од дана пријема захтјева и тражене документације или у року од петнаест
    .дана у нарочито сложеним случајевима

(2)    ,      Уколико постоје оправдани интереси Правобранилаштво је дужно да достави
              мишљ ењ е најкасније у року од пет дана или најкасније у року од десет дана у

  .нарочито сложеним случајевима

(3)     ,      По пријему захтјева за мишљ ењ е Правобранилаштво је дужно да обавијести
          субјекте који су упутили захтјев којој категорији припада конкретан случај у

    .смислу рокова за доставу мишљ ењ а

(4)          Уколико Правобранилаштво не достави мишљ ењ е у законом прописаном року,
          акти се могу донијети или се уговор може закљ учити без мишљ ењ а

.Правобранилаштва

(5)  Донесени акти       15   16 и уговори закљ учени супротно одредбама члана и члана су
,      16  4  .ништави осим у случајевима из члана става овог закона

 17                                                                    Члан
(    )Послови са елементима иностраности

  13,  14  15         Одредбе чланова и овог закона сходно ће се примјењ ивати на акте и
          7правне послове са елементима иностраности које закљ учују субјекти из члана

 .овог закона
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 IIГЛАВА

.  А Организација Правобранилаштва
 18Члан

(   )Структура Правобранилаштва

(1)      .Функцију Правобранилаштва врши правобранилац

(2)       .Правобранилаштво има четири замјеника правобраниоца

(3)         Правобранилаштво има секретара Канцеларије и одређени број запослених
        који се утврђује Правилником о унутрашњ ој организацији и систематизацији

 .радних мјеста

(4)         Правобранилаштво може да запошљ ава одређени број стручних сарадника и
        .приправника који помажу носиоцима функција у обављ ањ у правних послова

 19Члан
(  )Замјеник правобраниоца

(1)   (   : )    Замјеници правобраниоца у даљ ем тексту замјеници за свој рад одговарају
.правобраниоцу

(2)         Замјеници обавјештавају правобраниоца о стањ у заштите имовинских права или
 .интереса Дистрикта

(3)         Правобранилац распоређује задатке замјенику и даје обавезујуће опште
     ,      инструкције у вези са обављ ањ ем дужности у складу с Правилником о
     .унутрашњ ој организацији и систематизацији радних мјеста

(4)    ,        У смислу овог закона инструкције за рад замјеника укљ учују опште смјернице у
     ,     вези са обављ ањ ем дужности и активностима као и смјернице за предузимањ е

     .поступака и мјера у конкретним случајевима

 20Члан
(     )Друга овлашћењ а правобраниоца и замјеника

(1)           Осим обавезујућих инструкција које даје замјеницима у вези са обављ ањ ем
 ,  :њ ихових дужности правобранилац може

a)            да спроводи све или само неке поступке или радњ е из дјелокруга рада
;замјеника

b)           да овласти замјеника да спроведе само неке поступке или радњ е из
   ;дјелокруга рада другог замјеника
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c)          да овласти замјеника да предузме конкретне радњ е из дјелокруга рада
.правобраниоца

(2)             Замјеник може да врши сваку радњ у у поступку пред судом и другим надлежним
          институцијама за коју је овлашћен правобранилац у складу са одредбама овог

.закона

(3)         ,   Ако се правобранилац не слаже са одређеним поступком замјеника дужан је да
â        .д инструкције замјенику како да поступа у конкретном предмету

(4)            ,Ако замјеник одбије да поступи у складу са инструкцијама из претходног става
        тај поступак преузима правобранилац умјесто надлежног замјеника или други

   .замјеник кога одреди правобранилац

 21Члан
(     )Спријеченост правобраниоца у обављ ањ у функције

(1)         ,Када је правобранилац одсутан или спријечен да руководи Правобранилаштвом
     .замјењ ује га замјеник кога одреди правобранилац

(2)          Када је правобранилац одсутан или спријечен да руководи
,         ,Правобранилаштвом а није одређен замјеник који ће га привремено замијенити

     .правобраниоца мијењ а замјеник са најдужим искуством

.  Б Сукоб интереса
 22Члан

(   )Стандарди неспојивости функција

(1)        ,   Правобранилац је дужан да одржава интегритет независност и
 .професионализам Правобранилаштва

(2)    ,         У свим околностима носиоци функција су дужни да поштују и подржавају
 ,        владавину закона спречавају сумњ у у своје неприлично понашањ е и поступају

       ,   на начин који обезбјеђује повјерењ е јавности у интегритет независност и
 .професионализам Правобранилаштва

(3)         ,  Правобранилац и замјеник не могу бити скупштински посланици обављ ати
            политичке и извршне функције или друге дужности и функције које би могле да

           утичу на њ ихову независност у раду или њ ихов углед или углед њ иховог
.занимањ а

(4)            Правобранилац и замјеници не могу бити чланови или обављ ати било коју
    ,     дужност у тијелима политичких партија удружењ а или фондација повезаних с

 ,       политичким партијама нити могу учествовати у јавним активностима политичке
.партије

(5)             Правобранилац и замјеници не смију бити чланови организације за коју знају да
    ,  ,   ,врши дискриминацију на основу расе пола сексуалних склоности

,          вјероисповијести етничког или националног поријекла и дужни су да поднесу
          .оставку на чланство у таквој организацији када сазнају за такво дјеловањ е
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(6)           Правобранилац и замјеници не могу бити чланови извршног или надзорног
        .одбора јавног или приватног предузећа или другог правног лица

(7)          Правобранилац и замјеници могу примити накнаду или надокнаду трошкова за
       ,    активности ван области свог рада одређене овим законом у складу са етичким

    .кодексом који је донијела Комисија

(8)            Брачни друг правобраниоца или замјеника у директном сродству у првој линији
       ,      и сродству у бочној линији до четвртог степена као и до другог степена

 ,       .тазбинског сродства не може да обављ а функцију у Правобранилаштву

 23Члан
(    )Изјава о сукобу интереса

          Правобранилац и замјеник потписују изјаву о непостојањ у сукоба интереса по
   .преузимањ у дужности у Правобранилаштву

 24Члан
(        )Мишљ ењ е о сукобу интереса за правобраниоца и замјенике

 (1)          Правобранилац и замјеници могу тражити од Правосудне комисије Брчко
  (   :  )     дистрикта БиХ у даљ ем тексту Правосудна комисија мишљ ењ е о томе да ли

         су њ ихове активности спојиве са њ иховом дужностима и одредбама овог
.закона

(2)              .Такав захтјев треба да садржи детаљ е о активностима о којима је ријеч
          Правосудна комисија ће по пријему таквог захтјева у разумном року доставити

   .         одговор у писаној форми Одговор Правосудне комисије који је у складу са
    .одредбама овог става биће обавезујући

.  Ц Пријава прихода
 25Члан

(  )Финансијски извјештај

(1)         Правобранилац и замјеник достављ ају Пореској управи и Правосудној комисији
         годишњ и финансијски извјештај о њ иховом укупном приходу у којем између

         осталог наводе активности које су обављ али ван својих дужности наводећи
   .износе које су наплатили

(2)           Финансијски извјештај укљ учује информације о брачном другу и дјеци с којом
   ,        живи у истом домаћинству а који посједују дионице или учествују у руковођењ у

     ,   приватним или јавним предузећима и удружењ има укљ учујући политичке
.партије

(3)        .Правосудна комисија може да тражи додатне информације
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(4)           У погледу приватности извјештаја о приходима примјењ ују се важећи прописи
.Дистрикта

.   Д Извјештај о раду
 26Члан

(   )Мјесечни и годишњ и

        Правобранилаштво достављ а мјесечне и годишњ и извјештај Скупштини Дистрикта
  .и градоначелнику Дистрикта

 IIIГЛАВА

.   А Именовањ е и верификација

 27Члан
(      )Надлежност за именовањ е правобраниоца и замјеника

(1)   (   : )    Правосудна Комисија у даљ ем тексту Комисија расписује и објављ ује конкурс
     . за позиције правобраниоца и замјенике

(2)       ,     .Конкурс се објављ ује на читавој територији БиХ на начин који утврди Комисија

(3)       1     ,Након спроведеног јавног конкурса из става овог члана и поступка избора
    .Комисија именује правобраниоца и замјенике

(4)           За правобраниоца и замјенике биће изабрани они кандидати који добију већину
    .укупног броја гласова чланова Комисије

(5)          Приликом избора за правобраниоца и замјеника Комисија мора одлучивати у
 .пуном саставу

 28Члан
( )Верификација

(1)     27  ,    Након именовањ а из члана овог закона Комисија достављ а Скупштини Брчко
        .дистрикта одлуку о именовањ у правобраниоца и замјеника на верификацију

(2)        15       Скупштина је дужна да у року од дана од дана пријема одлуке о именовањ у
  ,   ,   правобраниоца и замјеника простом већином гласова донесе одлуку о

 .верификацији именовањ а

(3)         Уколико Скупштина не донесе одлуку о верификацији именовањ а
       2   ,    правобраниоца и замјеника у року из става овог члана одлука Комисије о

            именовањ у ступа на снагу и сматраће се да је верификација од стране Скупштине
.извршена
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(4)          Именовањ е правобраниоца и замјеника ће се сматрати извршеним након
         15  верификације именовањ а од стране Скупштине или протеком рока од дана од

            3дана пријема одлуке о именовањ у правобраниоца и замјеника у случају из става
 .овог члана

(5)   ,    ,  (2/3) Скупштина има право да у поступку верификације двотрећинском већином
      .стави вето на именовањ е правобраниоца и замјеника

(6)         ,Уколико Скупштина стави вето на именовањ е правобраниоца или замјеника
             Комисија ће поништити одлуку о избору и именовањ у и на ту дужност ће или

      ,     именовати друго лице из групе пријављ ених кандидата или ће поново објавити
   .конкурс за одређену функцију

(7)     6  ,    .У случају из става овог члана поступак верификације се понављ а

)   Б Критеријум за избор
 29Члан

(      )Критеријуми за избори правобраниоца и замјеника

(1)     ,      Приликом избора правобраниоца и замјеника Комисија је дужна да размотри да
        ли кандидат испуњ ава критеријуме за обављ ањ е дужности правобраниоца и

,    :замјеника посебно водећи рачуна о
a)      ;стручном знањ у и претходном радном искуству
b)        показаним професионалним способностима кроз резултате који су постигнути

  ;током претходног рада
c)        ;радној способности и способности правилног рјешавањ а правних питањ а
d)      ,  ,  ,угледу и способности кандидата да непристрано савјесно марљ иво

           одлучно и одговорно обављ а дужности на радном мјесту за које се њ егово
 ;постављ ањ е разматра

e)  ;способности комуницирањ а
f)       .односу са сарадницима и понашањ у ван службе

 30Члан
(  )Елиминаторни критеријуми

         :Лице не може бити именовано за правобраниоца или замјеника уколико
a)         је оптужено пред Међународним кривичним судом за бившу Југославију

( ), МКСЈ или
b)              је осуђивано за кривично дјело на казну затвора у трајањ у од најмањ е шест

(6) ,            мјесеци или је осуђивано за кривично дјело које доводи у питањ е њ егов
      ;интегритет и способност да врши судску функцију

c)     /      би њ егов претходни рад и или професионалне дужности биле неспојиве с
  .дужностима у Правобранилаштву

.   Ц Услови за именовањ е
 31Члан

(       )Општи услови за именовањ е правобраниоца и замјеника
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          За правобраниоца и замјеника може бити именовано свако лице које испуњ ава
  :сљ едеће опште услове

a)    ;да је држављ анин БиХ
b)    ;да је дипломирани правник
c)     ;да има положен правосудни испит
d)             да је лице високих моралних квалитета и да посједује потребно искуство и

    .стручне способности у области права

 32Члан
(     )Посебни услови за именовањ е правобраниоца

          Лице може бити изабрано за правобраниоца које поред општих услова прописаних
      ,     (5)  овим законом испуњ ава и посебан услов да има најмањ е пет година радног

           ,  искуства у раду на правним пословима након положеног правосудног испита у
   ,    .некој од институција правосуђа адвокатури или другим институцијама

 33Члан
(     )Посебни услови за именовањ е замјеника

          Лице може бити изабрано за замјеника ако поред општих услова прописаних
    ,      (2)   законом испуњ ава и посебан услов да има најмањ е двије године радног
         ,  искуства у раду на правним пословима након положеног правосудног испита у некој

  ,    .од институција правосуђа адвокатури или другим институцијама

 34Члан
(  )Квалификациони тест

(1)         .Комисија може увести квалификационо тестирањ е кандидата у писаној форми
        Тестирањ ем се провјерава стручност кандидата и може укљ учивати сљ едеће

:области
a)   ;Уставно право БиХ
b)  ;Грађанско право
c)   ;Грађанско процесно право
d)  ;Управно право
e)  ;Привредно право
f)  ;Стварно право
g)           Европску конвенцију за заштиту љ удских права и основних слобода и друге

 ,         међународне документе уговоре и споразуме о љ удским правима чија је
   ;потписница Босна и Херцеговина

h)   ;Статут Брчко дистрикта
i)     .друга питањ а битна за функцију

(2)        ,   У случају да се обављ а писмено тестирањ е кандидата Комисија обезбјеђује да
          особе које оцјењ ују тест током процеса оцјењ ивањ а не знају идентитет особе

   .која је радила тест
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 35Члан
(   )Разговор с кандидатима

             Ниједно лице се не може именовати на дужност уколико се с њ им не обави
.разговор

 36Члан
(   )Мишљ ењ е о кандидатима

           Комисија може тражити да јој се у писменој форми доставе мишљ ењ е или
        препоруке од претходних послодаваца о стручним и другим квалификацијама
.кандидата

 37Члан
(  )Права кандидата

   :Сваки кандидат има право
a)       ,    да прегледа свој пријавни материјал достављ ен Комисији који се тиче

 ;њ егове пријаве
b)           да захтијева и добије обавјештењ а у вези с пријавом и поступком

;именовањ а
c)            да прегледа и да своје коментаре на мишљ ењ е о кандидату које је

 ,         ;достављ ено Комисији под условом да се не ради о повјерљ ивим подацима
d)            да упути Комисији коментаре у вези с питањ има која утичу на пријаву

.кандидата

 38Члан
(  )Примјена одредаба

         Комисија примјењ ује одредбе о једнаким правима и подједнакој заступљ ености у
.Правобранилаштву

.    Д Одлука о именовањ у
 39Члан

(  )Доношењ е одлуке

(1)          .Комисија доноси одлуку о избору и именовањ у правобраниоца и замјеника

(2)           .Комисија обавјештава све кандидате о својој одлуци о избору и именовањ у

(3)     1       «   Одлука из става овог члана објављ ује се у Службеном гласнику Брчко
 ».дистрикта БиХ

 40Члан
(  )Поништењ е одлуке
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(1)             Комисија може да поништи одлуку о избору и именовањ у кандидата ако након
   ,       ,доношењ а одлуке о именовањ у а прије него што именовани преузме дужност

    ,         ,добије податке који би да су били познати у вријеме доношењ а одлуке
      .представљ али разлог да Комисија не донесе одлуку

(2)   ,     ,     Комисија може ако то сматра неопходним да одгоди датум преузимањ а
         1  ,дужности правобраниоца и замјеника како би податке из става овог члана

     .могла на одговарајући начин да провјери

(3)       ,      Ако Комисија поништи одлуку о именовањ у на ту ће дужност именовати друго
    ,        лице из групе пријављ ених кандидата или ће поново објавити конкурс за то

 .упражњ ено мјесто

.  ,   Е Преузимањ е дужности заклетва и имунитет

 41Члана
(  )Преузимањ е дужности

(1)  ,       Именовани правобранилац односно замјеник ступа на дужност одмах послије
,      15      .именовањ а а најкасније у року од дана од дана када је именован

(2)             Ако из разлога који нису оправдани изабрани кандидат не преузме дужност у
     ,     временском року који је прописан законом Комисија поништава одлуку о избору

  .и именовањ у

(3)             Комисија ће на ту дужност именовати друго лице из групе пријављ ених
   кандидата или ће поново      .објавити конкурс за то упражњ ено мјесто

 42Члан
( )Заклетва

(1)         Лице именовано на дужност правобраниоца и замјеника јавног правобраниоца
    ,   .даје заклетву пред предсједником Комисије те потписује заклетву

(2)    : «        Текст заклетве је сљ едећи Изјављ ујем да ћу обављ ати своју дужност у складу
      ,    ,  са Статутом и законима Брчко дистрикта БиХ законима и Уставом БиХ да ћу

     ,  ,   обављ ати дужности по свом најбољ ем знањ у савјесно одговорно и
    ,      непристрано ради спровођењ а владавине закона и да ћу штитити јавну имовину

      ,     као и финансијске интересе Брчко дистрикта БиХ како је то регулисано
   ,    .»Статутом Брчко дистрикта БиХ законима и другим прописима

 43Члан
( )Имунитет

(1)     Правобранилац и замјеник        -не могу бити позвани на кривичну нити грађанско
    ,       правну одговорност за извршене радњ е дате изјаве или мишљ ењ а које се
        односе или непосредно произлазе из обављ ањ а службене дужности у

.Правобранилаштву
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(2)            Ово не значи опште покриће имунитетом од сваке кривичне или грађанске
           одговорности за дјела која се не односе или непосредно не произлазе из

    .     обављ ањ а службене дужности у Правобранилаштву

Ф. Функција
 44Члан

(  )Трајањ е функције

(1)         4      Правобранилац се именује на период од године и може бити поново
.именован

(2)        .Замјеници се именују без временског ограничењ а трајањ а функције

 45Члан
(   )Престанакфункције правобрабиоца

(1)    :Правобраниоцу функција престаје
a)   ;на сопствени захтјев
b)   65 ;када наврши година
c)       ;кад истекне период на који је именован
d)         у случају њ еговог разрјешењ а од стране Комисије као резултата

 ;дисциплинског поступка
e)   ако Комисија утврди       на основу медицинске документације да је трајно

     ;изгубио радну способност за вршењ е дужности
f)           ако је осуђен за кривично дјело с предумишљ ајем на безусловну казну

      ,      затвора у трајањ у од најмањ е шест мјесеци или ако је осуђен за кривично
       .дјело које га чини неподобним за обављ ањ е дужности

(2)           Правобранилац чија је функција престала наставиће да обављ а дужност са
           свим правима и обавезама које она носи док се не именује нови

,      1  ,  )  ).правобранилац осим у случајевима из става овог члана тачака д и ф

 46Члан
(   )Престанакфункције замјеника

(1)    :Функција замјеника престаје
a)   ;на сопствени захтјев
b)   65 ;када наврши година
c)         у случају њ еговог разрјешењ а од стране Комисије као резултата

 ;дисциплинског поступка
d)    ако комисија утврди       на основу медицинске документације да је трајно

     ;изгубио радну способност за вршењ е дужности
e)           ако је осуђен за кривично дјело с предумишљ ајем на безусловну казну

      ,      затвора у трајањ у од најмањ е шест мјесеци или ако је осуђен за кривично
       .дјело које га чини неподобним за обављ ањ е дужности
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(2)            Замјеник чија је функција престала наставиће да обављ а дужност са свим
            ,   правима и обавезама које она носи док се не именује нови замјеник осим у

   1  ,  )  ).случајевима из става овог члана тачака ц и е

Ч  47лан

(1)      Када правобранилац или замјеник наврши   број година    за обавезан одлазак у
,   .пензију њ егова функција престаје

(2)    ,      У случају подношењ а оставке правобранилац или замјеник Комисији подноси
       .оставку у писменој форми уз назнаку датума оставке

(3)           Правобранилац може понудити оставку на своју дужност и наставити да врши
      ,      дужност све до одлуке Комисије о оставци односно до истека дана када оставка

    . треба да ступи на снагу

(4)         45  ), ), )Ако функција правобраниоца престаје у складу с чланом тачкама д е ф
        46  ), ), ),  или функција замјеника у складу с чланом тачкама ц д е дан престанка

  .функције одређује Комисија

(5)           ,Ако правобранилац унапријед зна да ће доћи до престанка функције замјеника
     .о томе без одлагањ а обавјештава Комисију

(6)      ,     Правобранилац односно замјеник који је изабран односно именован на неку
         .другу функцију не може преузети нову дужност прије престанка функције

(7)      6   ,  ,    У случају из става овог члана правобранилац односно замјеник подноси
   .захтјев за престанакфункције

  ТРЕЋ И ДИО

  IVГЛАВА

А.Суспензија
                                                                   48Члан

(  )Обавезна суспензија

(1)            Правобранилац или замјеник који се налази у притвору привремено се
.суспендује

(2)     1         .Суспензија из става овог члана траје док се лице налази у притвору

 49Члан
(  )Дискрециона суспензија

        :Правобранилац или замјеник може бити привремено суспендован ако
a)        ;је против њ ега покренута истрага у кривичном поступку
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b)          ;је против њ ега надлежни тужилац подигао оптужницу за кривично дјело
c)      ;је против њ ега покренут поступак разрјешењ а
d)    ,       је покренут дисциплински поступак а Комисија утврди да се дисциплинска

      ,    одговорност не може на прави начин утврдити уколико се правобранилац
       ; или замјеник правобраниоца привремено не суспендују током поступка

e)         ,је вршењ е службених дужности знатно отежано због њ еговог менталног
    .емоционалног или физичког стањ а

. ,   Б Покретањ е одлука и трајањ е
 50Члан

(    )Покретањ е поступка за суспензију

(1)      .Предсједник Комисије покреће поступак суспензије правобраниоца

(2)     .Поступак суспензије замјеника покреће правобранилац

 51Члан
(     )Одлуке о суспензији и жалбе

(1)       48   49  1  ), ), )  ) Одлуку о суспензији из члана и члана става тачака а б ц и е доноси
 ,       49   1   )  Правосудна комисија а у случају из члана става тачке д Првостепена

 .дисциплинска комисија

(2)          Против одлуке о суспензији коју доноси Првостепена дисциплинска комисија
       .може да се поднесе жалба Другостепеној дисциплинској комисији

 52Члан
(   )Ограничењ е трајањ а суспензије

(1)          Правобранилац и замјеник привремено се суспендују до окончањ а поступка у
      .коме је донесена одлука о привременој суспензији

 VГЛАВА

.  А Дисциплинска одговорност

 53Члан
(   )Спровођењ е дисциплинских поступака

(1)         Комисија може спровести дисциплински поступак или разријешити дужности
          правобраниоца и замјеника само под условима и према процедури који су

  .прописани овим законом
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(2)        Процедура за спровођењ е дисциплинског поступка и разрјешењ е
        правобраниоца и замјеника прописана овим законом подједнако се примјењ ује

    ,      према осталим запосленима у Канцеларији а покреће је и спроводи
.правобранилац

(3)    ,    ,  Остали запослени у Канцеларији осим правобраниоца и замјеника против којих
      ,      је окончан првостепени дисциплински поступак могу Комисији која за ту сврху

  ,        представљ а другостепени орган да поднесу жалбу на првостепену одлуку коју је
 .донио правобранилац

 54Члан
(        )Опште одредбе о дисциплинској одговорности за дисциплинске прекршаје

(1)           Правобранилац и замјеник правобраниоца су дисциплински одговорни за
   .прекршаје прописане овим законом

.    Б Дисциплински прекршаји и мјере
 55Члан

(  )Дисциплински прекршаји

(1)   :Дисциплински прекршаји су
a)      ;очигледно кршењ е својих обавеза предвиђених законом
b)        одавањ е неовлашћеним лицима повјерљ ивих информација које произлазе из

   ;вршењ а дужности у Правобранилаштву
c)         прихватањ е поклона или награде чија је намјена непримјерено извршавањ е

  дужности у ,       Правобранилаштву укљ учујући и случајеве када поклон или
     ;награда само одају утисак непримјереног утицаја

d)         коришћењ е дужности правобраниоца и замјеника правобраниоца како би се
       ;стекле неоправдане користи за себе или друга лица

e)          пропуштањ е да тражи своје изузеће од поступањ а по предметима када
  ;постоји сукоб интереса

f)    ;повреда дужности с предумишљ ајем
g)     ;немар у вршењ у службених дужности
h)      ;постојано и неоправдано кршењ е правила поступка
i)          неоправдано пропуштањ е да предузме радњ е у интересу субјеката из члана

7            овог закона или неке друге радњ е у вези са функцијом правобраниоца и
 ;замјеника правобраниоца

j)         мијешањ е у поступањ е судије с намјером опструисањ а или подцјењ ивањ а
 ;њ егових активности

k)    ,       ,   давањ е било каквих коментара док се предмет не ријеши на суду за које се
         оправдано може очекивати да могу ометати или штетити правичном поступку

 ,        или суђењ у или непредузимањ е одговарајућих корака како би се
        обезбиједило да се њ ему подређени запослени у Правобранилаштву такође

    ;суздрже од давањ а таквих коментара
l)          упуштањ е у активности које су неспојиве с дужностима правобраниоца или

 ;замјеника правобраниоца
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m) ,    ,       ,пропуштањ е из неоправданих разлога да поступи у складу са одлукама
    ;наредбама или захтјевима суда

n)           , пропуштањ е да одговори на упит у вези с неком дисциплинском ствари осим
       ;уколико је до пропуста дошло из оправданих разлога

o)    ,      намјерно давањ е лажне изјаве обмањ иве или недовољ не информације у
     ,   ,  вези с пријавама за радно мјесто дисциплинским стварима питањ има

           унапређењ а и напредовањ а у служби или било којим другим питањ има која
   ;су у надлежности Комисије

p)          ,понашањ е у суду и ван њ ега које штети угледу Правобранилаштва
   .правобраниоца и замјеника правобраниоца

 56Члан
(   )Врсте дисциплинских мјера

(1)         :Комисија може изрећи једну или више сљ едећих дисциплинских мјера
a)       ;писмену опомену која се јавно не објављ ује
b)  ;јавну опомену
c)       50%,    6 ;смањ ењ е плате прекршиоцу за износ до на период до мјесеци
d)   .смјењ ивањ е са функције

(2)             Сва права и привилегије које проистичу из радног односа правобраниоца и
    ,    замјеника правобраниоца који је смијењ ен на основу спроведеног

 ,      .дисциплинског поступка престају њ еговим смјењ ивањ ем од стране Комисије

  57Члан
(    )Принципи за одређивањ е мјера

(1)         Код изрицањ а дисциплинских мјера мора се руководити принципом
.       ,пропорционалности Прије изрицањ а мјера за дисциплинске прекршаје

      :дисциплинске комисије узимају у обзир сљ едеће чињ енице
a)         ;број и тежину учињ еног дисциплинског прекршаја и њ егове посљ едице
b)  ;степен одговорности
c)       ;околности под којима је дисциплински прекршај учињ ен
d)      ; досадашњ и рад и понашањ е учиниоца прекршаја и
e)            све друге околности које могу утицати на одлуку о тежини и врсти

 ,     /    дисциплинске мјере укљ учујући степен кајањ а и или сарадњ е коју је
      правобранилац или замјеник правобраниоца показао током дисциплинског

.поступка

(2)          Дисциплинска мјера разрјешењ а са функције одређује се само у случајевима
    ,         када је утврђен дисциплински прекршај а из тежине прекршаја је јасно да је

       .прекршилац неподобан или недостојан да даљ е врши функцију

(3)           Комисија може узети у обзир привремену суспензију одређену током поступка о
  ,             којем је ријеч те у складу с тим одлучити да смањ и мјеру или може одлучити да

          је суспензија сама по себи довољ на као мјера за утврђени дисциплински
  .прекршај или прекршаје
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.   Ц Дисциплински поступак
 58Члан

(   )Вођењ е дисциплинског поступка

(1)   :Дисциплински поступак воде
)    а првостепена дисциплинска комисија и
)   .б другостепена дисциплинска комисија

(2)          Првостепена и Другостепена дисциплинска комисија су независне и у
     .потпуности надлежне за рјешавањ е дисциплинских ствари

(3)           Члан комисије који је учествовао у рјешавањ у неког предмета у Првостепеној
          комисији не може да поступа у истој ствари у Другостепеној дисциплинској
.комисији

 59Члан
(   )Првостепена дисциплинска комисија

(1)        (3) ,   Првостепена дисциплинска комисија је састављ ена од три члана од којих су
        .два члана из Комисије а један члан из Правобранилаштва

(2)          Првостепена комисија у првом степену утврђује дисциплинску одговорност и
 .изриче мјере

 60Члан
(   )Другостепена дисциплинска комисија

(1)        (3) ,   Другостепена дисциплинска комисија је састављ ена од три члана од којих су
 (2)        .два члана из Комисије и један члан из Правобранилаштва

(2)         Другостепена дисциплинска комисија одлучује о жалбама на одлуке
  .Првостепене дисциплинске комисије

(3)       ,    Другостепена дисциплинска комисија може да потврди укине или преиначи
        одлуку или дисциплинске мјере које је изрекла Првостепена дисциплинска

.комисија

 61Члан
(  )Одлука комисије

(1)       .Одлука Другостепене комисије је коначна и извршна

(2)     1          Против одлуке из става овог члана може се покренути управни спор у року од
30 .дана

 62Члан
( )Позиви
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(1)        , Дисциплинска комисија достављ а позиве свједоцима и другим лицима изриче
          казне због намјерног неодазивањ а позиву и утврђује право на накнаду трошкова

          .у складу са одредбама закона о Кривичном поступку Брчко дистрикта БиХ

(2)           Дисциплинска комисија је овлашћена да изриче казне због намјерног
 ,      .неодазивањ а позиву на начин предвиђен правилима кривичног поступка

(3)           Свједоци имају право на накнаду трошкова под истим условима предвиђеним
 правилима кривичног .поступка

 63Члан
(   ) Пословник о раду

(1)          ,Пословником о раду Комисија уређује оснивањ е и рад дисциплинских органа
         .као и спровођењ е дисциплинског поступка у складу са овим законом

(2)        ,    Пословником о раду се може предвидјети скраћени поступак под условом да се
     .поштују права странака утврђена овим законом

 64Члан
(   )Примјена других прописа

(1)            , У дисциплинском поступку који се води у складу са одредбама овог закона на
   ,         питањ а која нису рагулисана сходно се примјењ ују начела и одредбе Закона о

    .кривичном поступку Брчко дистрикта БиХ

.      Д Именовањ е и мандат чланова дисциплинских комисија

 65Члан
( )Именовањ е

(1)        Предсједник Комисије именује чланове Првостепене и Другостепене
       .дисциплинске комисије у складу са одредбама овог закона

(2)        Правобранилац именује једног члана Првостепене и Другостепене
       .дисциплинске комисије у складу са одредбама овог закона

(3)       ,   Ако се дисциплински поступак води против правобраниоца замјеник с највећим
       искуством именује једног члана Првостепене и Другостепене дисциплинске

      .комисије у складу са одредбама овог закона

 66Члан
( )Мандат

(1)       2        Мандат чланова траје двије године под условом да се заврше започети
 .дисциплински поступци

(2)         .Чланови дисциплинске комисије имају право на поновно именовањ е
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.   Е Покретањ е дисциплинског поступка

 67Члан
(     )Подношењ е захтјева за покретањ е поступка

Предсједник      Комисије покреће дисциплински поступак пред Првостепеном
        дисциплинском комисијом подношењ ем захтјева ако на основу поднесене пријаве

           или личног сазнањ а сматра да постоји основана сумњ а да је правобранилац или
         55 замјеник правобраниоца починио један од прекршаја наведених у члану овог

.закона

 68Члан
(     )Права странака у дисциплинском поступку

         .   Дисциплински поступак се води у складу са одредбама овог законом У току
  ,       трајањ а дисциплинског поступка правобранилац или замјеник против кога се води
   :поступак има сљ едећа права

a)           право да на прописан начин буде упознат с наводима о дисциплинском
       ,       прекршају и доказима који указују на те наводе као и право да одговор да у

     ;писменој форми или усмено на записник
b)         ;право на правичну и јавну расправу у разумном року
c)             право да не даје одговор на питањ а која би га могла изложити кривичном

;гоњ ењ у
d)              право да присуствује на свакој расправи и да се брани од оптужби уз помоћ

   ;браниоца по свом избору
e)       /     право да одлуке буду јавно објављ ене и или на други начин доступне

; јавности и
f)          .право да изјави жалбу на првостепену одлуку у дисциплинском поступку

 69Члан
( )Тајност

             Притужба или допис који прими Комисија а у коме се наводе повреде дужности од
   ,      стране правобраниоца и замјеника као и информације прикупљ ене током истраге

     .представљ ају тајну до покретањ а дисциплинског поступка

. Ф Застаријевањ е
 70Члан

(    )Застаријевањ е покретањ а дисциплинског поступка

(1)          Дисциплински поступак се не може покренути и водити против правобраниоца
       2        или замјеника по истеку више од двије године од дана на који је наводни

 .прекршај учињ ен

(2)    ,      1      У случају кривичне ствари по истеку више од једне године од дана када је суд
       .донио коначну и обавезујућу одлуку у кривичном поступку
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(3)          Комисија не може покренути и водити дисциплински поступак против
          правобраниоца и замјеника правобраниоца по истеку шест мјесеци од дана када

     ,     је Комисија сазнала за наводни прекршај примила притужбу или информацију о
 .наводном прекршају

 71Члан
(   )Окончањ е дисциплинског поступка

(1)           Поступак за утврђивањ е дисциплинске одговорности мора се окончати у року од
       .годину дана од дана подношењ а захтјева дисциплинској комисији

(2)      1  ,      Послије истека рока из става овог члана уколико поступак у том року није
,        .окончан сматраће се да су наводи из захтјева одбачени

 72Члан
(       )Вођењ е евиденције и објављ ивањ е коначних дисциплинских одлука

(1)          Комисија води евиденцију о свим дисциплинским поступцима и изреченим
 .дисциплинским мјерама

(2)          «Дисциплинска мјера разрјешењ а с дужности објављ ује се у Службеном
   ».гласнику Брчко дистрикта БиХ

  VIГЛАВА

.   А Остали запослени
 73Члан

( )Секретар

(1)   .Правобранилаштво има секретара

(2)           Секретара именује правобранилац на период од четири године који може бити
 .поново именован

(3)           За секретара може бити именована особа која испуњ ава критеријуме за
    .обављ ањ е дужности секретара Основног суда

(4)        , Дужности секретара се састоје у пружањ у помоћи правобраниоцу замјеницима
,         ,правобраниоца у обављ ањ у њ ихових дужности и извршавањ у свих правних

,  ,      стручних финансијских рачуноводствених и административних дужности у
 .надлежности Правобранилаштва

 74Члан
(  )Стручни сарадници

(1)          Правобранилаштво има стручне сараднике чији се број утврђује Правилником о
        .унутрашњ ој организацији и систематизацији радних мјеста који доноси Комисија
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(2)         За стручног сарадника правобраниоца може бити примљ ен дипломирани
    .правник с положеним правосудним испитом

(3)           Правосудна комисија расписује и објављ ује конкурс за радно мјесто стручног
.сарадника

(4)       Стручног сарадника правобраниоца именује правобранилац послије
    3  .спроведеног конкурса из става овог члана

 75 Члан
( )Приправници

(1)           Правобранилаштво може да запосли приправнике у складу с Правилником о
     .унутрашњ ој организацији и систематизацији радних мјеста

 (2)           Правосудна комисија расписује и објављ ује конкурс за радно мјесто
.приправника

(3)            Приправник се прима у радни однос на основу акта који доноси правобранилац
     2  .послије спроведеног конкурса из става овог члана

. , ,    Б Буџет плате накнаде и средства  за  рад Правобранилаштва

 76Члан
(    )Плате и накнаде

(1)             Закон о платама и другим накнадама судија и тужилаца Брчко дистрикта БиХ се
       .сходно примјењ ује и на правобраниоца и замјенике правобраниоца

(2)             Прописи Брчко дистрикта БиХ који регулишу радне односе и прописи који
          регулишу плате и друге накнаде секретара и запослених у правосуђу Дистрикта

          се сходно томе примјењ ују на секретара и запослене у Правобранилаштву осим
     .ако није другачије прописано овим законом

(3)          Комисија одређује плате и остале накнаде запослених у Правобранилаштву у
   .складу са законима Дистрикта

(4)             Правобранилац има основну плату која не може бити мањ а од износа који
 90%       представљ а основне плате предсједника Основног суда Брчко дистрикта

.БиХ

(5)             Замјеници имају основну плату која не може бити мањ а од износа који
 90%        .представљ а основне плате судија Основног суда Брчко дистрикта БиХ

 77Члан
(    )Средства за рад Правобранилаштва

(1)        Пословни простор за рад Правобранилаштва ће обезбиједити Влада ,Дистрикта
         .а потребна новчана средства ће бити обезбијеђена из буџета Дистрикта
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(2)         Додијељ ена новчана средства ће омогућити Правобранилаштву да плати своје
            финансијске обавезе у износу који је планиран у буџету а у складу с

  .расположивим новчаним средствима

(3)         Новчана средства за рад Правобранилаштва обухватају оперативне и
       .административне трошкове и новчана средства за посебне намјене

(4)           Новчана средства за рад Правобранилаштва ће бити исказана као посебна
  .ставка у буџету

 78Члан
(  )Буџет Правобранилаштва

(1)       ,    Комисија даје предлог иницијалног буџета Правобранилаштва који се путем
   .градоначелника достављ а Скупштини Дистрикта

(2)      ,  Након усвајањ а иницијалног буџета Правобранилаштва правобранилац
         предлаже буџет Правобранилаштва и достављ а га Комисији која достављ а предлог

   .буџета Скупштини путем градоначелника

(3)        ,   Правобранилаштво предлаже годишњ и буџет за наредну годину на основу
         .расхода у текућој години и предвиђених расхода у наредној години

  ТРЕЋ И ДИО
 79Члан

(  )Преузимањ е предмета

(1)          Правобранилац ће преузети предмете из своје надлежности од Правне службе
       30      Дистрикта и одјељ ењ а Владе у року од дана по попуни радних мјеста која
  .обезбјеђују функционисањ е Правобранилаштва

(2)           Правобранилац је дужан да писмено обавијести градоначелника о преузимањ у
   1       15     предмета из става овог члана у року од дана од дана извршене

.примопредаје

(3 ,         Правобранилац шеф Правне службе Владе Дистрикта и шефови одјељ ењ а из
 1       ,   става овог члана сачињ авају попис преузетих предмета евиденција и

 .предметне архиве

(4)          Даном преузимањ а предмета Канцеларија за заступањ е Правне службе Владе
        Дистрикта ће престати да обављ а дужности заступањ а интереса Брчко

     .дистрикта БиХ из области рада Правобранилаштва

 80Члан
(  )Подзаконски акти

        Комисија доноси Правилник о унутрашњ ој организацији и систематизацији радних
             30мјеста и друге подзаконске акте неопходне за спровођењ е овог закона у року од
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            дана од дана ступањ а на снагу овог закона и достављ а га градоначелнику и
  .Скупштини Брчко дистрикта

 81Члан
(         Рокови за обезбјеђивањ е услова за рад и средстава  за рад

)Правобранилаштва

(1)          Градоначелник и Скупштина Брчко дистрикта БиХ ће обезбиједити просторије и
         45    средства за оснивањ е и рад Правобранилаштва у року од дана од дана

       пријема Правилника о унутрашњ ој организацији и систематизацији радних
         мјеста Правобранилаштва и предлога иницијалног буџета за оснивањ е и рад

.Правобранилаштва

(2)           Комисија ће објавити конкурс за попуну радних мјеста правобраниоца и
       30      замјеника правобраниоца најкасније у року од дана од дана ступањ а на снагу

 .овог закона

 82Члан
(   )Ступањ е на снагу

          «  Овај закон ступа на снагу осам дана након објављ ивањ а у Службеном гласнику
    ».Брчко дистрикта Босне и Херцеговине
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