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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – 

пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), 

Скупштина Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на II наставку 43. редовне 

сједнице одржаном 18. марта 2019. године, усваја 

 

ЗАКОН 

О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ХАРТИЈАМА ОД ВРИЈЕДНОСТИ 

 

Члан 1 

(1) У Закону о хартијама од вриједности („Службени гласник Брчко дистиркта 

Босне и Херцеговине“, бројеви 15/03, 27/04, 42/04, 28/07, 14/12 и 20/17), у  члану 

54а став 3, став 4 и став 5 мијењају се и гласе: 

„(3) Нето плата предсједника, замјеника предсједника и члана Комисије утврђује 

се множењем основице за обрачун плате утврђене Законом о платама и 

накнадама у органима јавне управе и институцијама Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине и коефицијената, како слиједи: 

         а) за предсједника, коефицијент  4,994215; 

         b) за замјеника предсједника, коефицијент 4,524837; 

         c) за члана, коефицијент 3,989743.  

„(4) Предсједник, замјеник предсједника и члан Комисије остварују право на 

додатак на плату, накнаде плате и новчане помоћи утврђене Законом  о 

платама и накнадама у органима јавне управе и институцијама Брчко дистрикта 

Босне и Херцеговине. 

 

 „(5) Уколико лице изабрано на функцију предсједника, замјеника предсједника 

или члана Комисије долази из реда државних службеника органа јавне управе и 

институције Дистрикта, то лице по окончању мандата има право повратка на 

радно мјесто у органу јавне управе и институцији Дистрикта.“ 

(3) Ставови 6, 7, 8 и 9 бришу се. 

 



   

 

Члан 2 

 

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

гласнику Брчко дистрикта  БиХ, а примјењује се од 1. јула 2019. године. 
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