
ЗАКОНЗАКОН
О ПЛАТАМА И ДРУГИМ НАКНАДАМА СУДИЈА И ТУЖИЛАЦА УО ПЛАТАМА И ДРУГИМ НАКНАДАМА СУДИЈА И ТУЖИЛАЦА У  

БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕБРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
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На основу члана 23 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине («Службени 
гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 1/00, 4/00, 7/04, 20/05 и 24/05), Скупштина 
Брчко дистрикта БиХ на 23. сједници одржаној 22. децембра 2005. године, усваја   

ЗАКОН 
О ПЛАТАМА И ДРУГИМ НАКНАДАМА

СУДИЈА И ТУЖИЛАЦА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ

I.  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан  1
Оквир Закона

Овим законом регулишу се плате, накнаде и одређена материјална права судија и 
тужилаца у Брчко дистрикту.

II.  ПЛАТЕ,  ДРУГА ПРАВА И НАКНАДЕ

Члан 2
Основна мјесечна плата судија

Основна мјесечна плата судија износи:

a) За судије Основног суда у Брчком: 2.980 КМ.

б)  За предсједника Основног суда у Брчком: 3.200 КМ.

ц)  За судије Апелационог суда у Брчком: 3.200 КМ.

д)  За предсједника Апелационог суда у Брчком: 3.500 КМ.

Члан 3
Основна мјесечна плата тужилаца

Основна мјесечна плата тужилаца износи:

a) За тужиоце Тужилаштва Брчко дистрикта: 2.980 КМ.
б) За замјенике главног тужиоца Тужилаштва Брчко дистрикта: 3.100 КМ.
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ц) За главне тужиоце Тужилаштва Брчко дистрикта: 3.400 КМ.

Члан 4
Додатак на радни стаж

Основна мјесечна плата сваког судије и тужиоца из члана 2, односно 3 овог закона 
повећава се за 0,5% за сваку пуну годину радног стажа, највише до 40 година.

Члан 5
Регулисање основне мјесечне плате

1. Плате прописане члановима 2 и 3 овог закона неће се повећавати све док 
просјечна  мјесечна  нето  плата  у  Босни  и  Херцеговини  израчуната  за 
календарску годину не достигне или не пређе износ од 800 КМ.

2. Почевши од године која услиједи након године у којој просјечна мјесечна 
нето плата у Босни и Херцеговини израчуната  за календарску годину по 
први  пут  достигне  или  пређе  износ  од  800  КМ,  основна  мјесечна  плата 
судија и тужилаца прописана чланом 2, односно 3 ће се годишње кориговати 
за  проценат  повећања  просјечне  мјесечне  нето  плате  у  Босни  и 
Херцеговини.

3. Проценат  повећања  из  става  2  овог  члана  израчунаће  се  тако  што ће  се 
упоредити  просјечна  мјесечна  нето  плата   у  Босни  и  Херцеговини  за 
календарску  годину  с  просјечном  мјесечном  нето  платом  у  Босни  и 
Херцеговини из претходне  календарске године.

4. У случају да се у некој години просјечна мјесечна нето плата у Босни и 
Херцеговини израчуната  за  календарску  годину  смањи,  основна  мјесечна 
плата судија и тужилаца остаје иста и неће се поново повећавати све док 
просјечна  мјесечна  нето  плата  у  Босни  и  Херцеговини  израчуната  за 
календарску годину не достигне највиши ниво од првог повећања плата у 
складу  са  ставом  2  овог  члана.  Након  тога,  плате  судија  и  тужилаца  се 
повећавају у складу са ставом 2 овог члана.

5. Просјечна мјесечна нето плата за календарску годину биће она плата коју 
буде објавила Агенција за статистику Босне и Херцеговине.

Члан 6
Радно вријеме

1. Број радних сати за судије и тужиоце је 40 сати седмично.
2. Уколико  судија, односно  тужилац  ради  пола  радног  времена,  у  складу  с 

посебним  законом  или  прописима,  основна  мјесечна  плата  из  члана  2, 
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односно 3 овог закона, кориговаће се у складу с бројем одрађених дана у 
односу према броју редовних радних дана за тај мјесец.

Члан 7
Плаћени годишњи одмор  и одсуство за вјерске празнике

1. Судије и тужиоци имају право на плаћени годишњи одмор у трајању од 30 
радних дана.

2. Поред права на годишњи одмор дефинисаног у ставу 1 овог члана, судије и 
тужиоци  имају  право  на  два  плаћена  и  два  неплаћена  дана  одсуства 
годишње за задовољење вјерских обавеза.

3. Све судије и тужиоци имају право на нето накнаду за годишњи одмор у 
износу од 50% основне мјесечне плате из члана 2.а, односно 3.а.

4. Нето накнада за годишњи одмор из става 3 овог члана плаћа се као додатак 
на  редовну  плату  у  јулу  сваке  године,  без  обзира  на  то  када  се  узима 
годишњи одмор.

5. Плаћени годишњи одмор за сваког судију и тужиоца биће регулисан планом 
годишњих одмора који ће одредити предсједник суда или главни тужилац на 
годишњој бази у складу с прописима о унутрашњем пословању предметног 
суда, односно тужилаштва.

Члан 8
Ванредно плаћено одсуство

Поред годишњег одмора и одсуства за вјерске празнике регулисаног чланом 7 овог 
закона,  судије  и  тужиоци  имају  право  на  седам  плаћених  дана  одмора  у 
календарској години како слиједи:

1. У случају женидбе/удаје: 5 дана;

2. У случају смрти блиског сродника (супружника, партнера, мајке, оца, очуха, 
маћехе, дјетета, пасторка/пасторке, брата, сестре, полубрата, полусестре): 3 
дана;

3. У случају смрти мање блиског сродника (дједа, баке или блиског сродника 
брачног друга или партнера): 1 дан;

4. У случају рођења дјетета: 2 дана;

5. У случају селидбе из сталног пребивалишта у друго пребивалиште; 1 дан.
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Члан 9
Плаћено одсуство

1. Високи  судски  и  тужилачки  савјет  може  одлучити  да  судија, односно 
тужилац  настави  да  прима  своју  плату  током  одсуства  које  му  одобри 
Високи судски и тужилачки савјет у складу с чланом 17 тачком 13 Закона о 
Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине («Службени 
гласник Босне и Херцеговине» број 25/04).

2. Високи  судски  и  тужилачки  савјет  у  сарадњи с  Правосудном комисијом 
Брчко дистрикта, издаје прописе у вези са околностима под којима судија, 
односно тужилац наставља  да  прима плату током одсуства дефинисаног у 
ставу 1 овог члана.

Члан 10
Накнада приликом одласка у пензију

Судије  и  тужиоци  имају  право  на  једну  основну  мјесечну  плату  као  накнаду 
приликом одласка у пензију, као што је то прописано у члану 2, односно 3 овог 
закона.

Члан 11
Здравствено осигурање и боловање

Судије и тужиоци имају право на здравствено осигурање и боловање у складу с 
важећим Законом о здравственом осигурању у Брчко дистрикту.

Члан 12
Пензијско и инвалидско осигурање

Судије и тужиоци имају право на пензијско и инвалидско  осигурање у складу с 
важећим законом о пензијском и инвалидском осигурању у Републици Српској или 
у  Федерацији  Босне  и  Херцеговине,  зависно  од  фонда  у  који  су  уплаћивали 
доприносе.

Члан 13
Накнаде за путне трошкове

Судије и тужиоци имају право на накнаду за трошкове настале у току службеног 
путовања  (дневнице,  превоз  и  смјештај)  у  складу  с  важећим  Правилником  за 
запослене  у  правосуђу  Брчко  дистрикта,  и  одобреним  буџетом  Суда  или 
Тужилаштва.
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Члан 14
Накнаде за трошкове едукације

Судије и тужиоци имају право на накнаду за трошкове настале у току едукације у 
складу с прописима о унутрашњем пословању Суда или Тужилаштва и одобреним 
буџетом Суда или Тужилаштва.

Члан 15
Накнада за упућивање у други суд са или без пристанка судије

У случају  упућивања судије да врши дужност судије у другом суду у складу с 
чланом 50 или 51 Закона о Високом судском и тужилачком савјету, тај судија има 
право на накнаду за трошкове у складу са одредбама које доноси Високи судски и 
тужилачки савјет у сарадњи с Правосудном комисијом Брчко дистрикта.

III.   ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16
Стављање одредаба ван снаге

Одредбе садржане у другим законима, прописима или одлукама Брчко дистрикта 
које су у супротности са одредбама овог закона, престају да важе даном ступања на 
снагу овог закона.

Члан 17
Објављивање и ступање на снагу

Овај закон ступа на снагу 01.  јануара 2006. године и објавиће се у ''Службеном 
гласнику Брчко дистрикта БиХ''.

Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а  B o s n a  i  H e r c e g o v i n a
          БРЧКО ДИСТРИКТ             BRČKO DISTRIKT
     БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ     BOSNE I HERCEGOVINE
СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA

Број: 0-02-022-370/05
Брчко, 22. децембар 2005. године
                                      

           ПРЕДСЈЕДНИК
                                                                       СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

   Проф. др Милан Томић 

6


