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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст 
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко 
дистрикта БиХ на својој 68.  редовној сједници одржаној 14. октобра, усваја  
 

 

ЗАКОН 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ПЛАТАМА И ДРУГИМ НАКНАДАМА 

ПРАВОБРАНИОЦА И ЗАМЈЕНИКА ПРАВОБРАНИОЦА У ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

 

 

Члан 1 

 

 У Закону о платама и другим накнадама правобраниоца и замјеника 

правобраниоца у Правобранилаштву Брчко дистрикта Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ број 28/18), члан 1 мијења 

се и гласи: 

„Члан 1 

(Предмет Закона) 

 

(1) Овим законом регулишу се плате, накнаде и одређена права 

правобраниоца и замјеника правобраниоца у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине. 

(2) Правобраниоцу и замјенику правобраниоца утврђује се основна плата на 

мјесечном нивоу. 

(3) Висина основне плате утврђује се овим законом.  

(4) Плата правобраниоца и замјеника правобраниоца обрачунава се у нето и 

бруто износу. 

(5) Плата у нето износу је основна плата увећана за додатак на плату и 

обрачунава се прије опорезивања. 

(6) Плата у бруто износу обухвата нето плату и доприносе.“  

 

 

 

Члан 2 

 

Члан 2 Закона мијења се и гласи: 

 

„Члан 2 

(Основна мјесечна плата правобраниоца и замјеника правобраниоца) 

 

 Основна мјесечна плата правобраниоца и замјеника правобраниоца износи: 



 

 

a) за правобраниоца 3.500,00 КМ; 

b) за замјеника правобраниоца 3.277,78 КМ.“ 

 

 

Члан 2а 

 
У члану 3 Закона, износ: „0,5%“ мијења се износом „0,3%“. 

 
 

Члан 3 

 

Члан 8 Закона мијења се и гласи: 

 
„Члан 8 

(Накнада приликом одласка у пензију) 

 

   Правобранилац и замјеници правобраниоца имају право на накнаду приликом 

одласка у пензију у висини троструког износа посљедње бруто плате правобраниоца, 

односно замјеника правобраниоца.“ 

 

 

Члан 4 

 

 У члану 11 став 1 Закона мијења се и гласи: 

 

 „(1) За вријеме суспензије правобраниоцу, односно замјенику правобраниоца 

припада накнада плате у износу од 80% основне плате увећане за додатак на основну 

плату за 0,3% за сваку пуну годину радног стажа, највише до четрдесет (40) година 

стажа.“ 

 

 

Члан 5 

 

  Иза члана 13 додаје се нови члан 13а, који гласи: 

 

„Члан 13а 

(Новчане помоћи) 

 

(1) Правобранилац, замјеници правобраниоца или породица имају право на 

једнократну новчану помоћ у сљедећим случајевима: 

a) смрти родитеља, брачног партнера или дјетета у висини од двије најниже 

бруто плате у правосуђу; 

b) породица у случају смрти правобраниоца, односно замјеника правобраниоца 

има право на новчану помоћ у висини од три најниже бруто плате у 

правосуђу; 

c) правобраниоцу, односно замјенику, у случају привремене спријечености за 

рад због болести, припада једном годишње једнократна помоћ у висини од 

двије најниже бруто плате у правосуђу, ако је одсуствовање с посла дуже од 

шест мјесеци. 

 



 

 

(2)  Уколико више запослених прима плату из буџета Дистрикта у случају 

наведеном у ставу 1 тачкама а) и b) овог члана, помоћ може добити само један 

запослени и то онај који сноси трошкове сахране.“ 

 

 

Члан 6 

(Ступање на снагу и примјена) 

 

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

гласнику Брчко дистрикта БиХ, а примјењиваће се од 1. јануара 2021. године. 

 

                                                                                                
Број: 01-02-1043/20 

Брчко, 14. октобра 2020. године 

                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                               СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

                                                                                                      Есед Кадрић                                                                   

  

 


