
BOSNA I HERCEGOVINA 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ 

SKUPŠTINA 

BRČKO DISTRIKTA BiH  

СКУПШТИНА 

БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
 

Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, телефон и факс: 

049/215-516           
Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. и факс: 049/215-516

 

 

 

 На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – 

пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ број 

2/10), Скупштина Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на I наставку 31. редовне 

сједнице одржаном 20. јуна 2018. године, усваја 

 

ЗАКОН 

о измјени и допуни Закона о Правобранилаштву Брчко дистрикта Босне и Херцеговине 

 

 

Члан 1 

 
У Закону о Правобранилаштву Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени 
гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 28/06, 19/07, 17/08, 20/10 и 15/15) у члану 9 
иза става 4 додају се нови ставови 5, 6 и 7 који гласе: 
 
„(5) У поступку закључења поравнања из става 4  овог члана, уколико је субјекат кога 
заступа сагласан са закључењем поравнања, Правобранилаштво води преговоре и 
усаглашава садржај нацрта уговора о поравнању са супротном страном. 
 
(6) Усаглашени нацрт уговора о поравнању из става 5 овог члана, Правобранилаштво 
доставља субјекту кога заступа на потпис. 
 
(7) Уколико субјекaт кога заступа Правобранилаштво није сагласан или се не изјасни о 
закључењу поравнања, а Правобранилаштво сматра да би се због тога нанијела 
имовинска штета заступаном субјекту, о томе ће у писаној форми упозорити 
руководиоца заступаног субјекта и поступати по свом мишљењу и на начин предвиђен 
у ставовима 5 и 6 овог члана.“ 

 

Члан 2 

 

Члан 76 мијења се и гласи: 

 

„Члан 76 

(Плате и друге накнаде) 

 

(1) Плата и друге накнаде правобраниоца, односно замјеника правобраниоца 

прописују се посебним законом. 

 

(2) Прописи Брчко дистрикта БиХ, који регулишу радне односе и прописи који 

регулишу плате и друге накнаде секретара и запослених у правосуђу Дистрикта 

примјењују се на секретара и запослене у Правобранилаштву осим ако није другачије 

прописано овим законом. 



 

(3) Правосудна комисија одређује плате и остале накнаде запослених у 

Правобранилаштву у складу са законима Дистрикта.“ 

 

 

Члан 3 

 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 
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