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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 на I 
наставку 54. редовне сједнице одржаном 30. октобра 2019. године, усваја  
 
 

 

ЗАКОН 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА И ДРУГИМ 

НАКНАДАМА СУДИЈА И ТУЖИЛАЦА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 
 

 
Члан 1 

 
У Закону о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Брчко дистрикту 

Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ 
бројеви 1/06 и 21/14), члан 2 мијења се и гласи: 

 
 

„Члан 2 
(Основна мјесечна плата судија) 

 
 Основна мјесечна плата судија износи: 
 

a) за судију Основног суда Брчко дистрикта БиХ 3.000,00 КМ; 
b) за предсједника одјељења Основног суда Брчко дистрикта БиХ   
            3.200,00 КМ; 
c) за предсједника Основног суда Брчко дистрикта БиХ 3.600,00 КМ; 
d) за судију Апелационог суда Брчко дистрикта БиХ 3.600,00 КМ; 
e) за предсједника одјељења Апелационог суда 3.800,00 КМ; 
f) за предсједника Апелационог суда 4.000,00 КМ.“ 

 
 
 

 
                                                               Члан 2 
 

Члан 3 мијења се и гласи: 
„Члан 3 

(Основна мјесечна плата тужилаца) 
 

 Основна мјесечна плата тужилаца износи: 
 

a) за тужиоца Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ 3.000,00 КМ; 



 

 

b) за замјеника главног тужиоца Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ 3.300,00 КМ; 
c) за главног тужиоца Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ 3.900,00 КМ.“ 
 

 
 

Члан 3 
 

У Закону о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Брчко дистрикту 
Босне и Херцеговине иза члана 7 додаје се нови члан 7а који гласи: 
 

„Члан 7а 
(Накнада за прековремени рад, рад у нерадне дане, 

ноћни рад и рад у дане државних празника) 
 

У случају приправности и дежурства, прековременог рада, рада у нерадне дане, 
ноћног рада или рада у дане државних празника, судија и тужилац имају право на 
накнаду у складу са подзаконским актом који доноси Правосудна комисија Брчко 
дистрикта Босне и Херцеговине.“ 

 
 
 

Члан 4 
 

Члан 10 мијења се и гласи: 
„Члан 10 

(Накнада приликом одласка у пензију) 
 

Судија и тужилац имају право на накнаду при одласку у пензију (отпремнину) у 
висини својих пет остварених просјечних нето плата исплаћених у претходних пет 
мјесеци.“ 
 
 
 

Члан 5 
 

Иза члана 12 додају се нови чланови 12а и 12b који гласе: 
 

„Члан 12а 
(Накнада за случај повреде на раду, тешке болести и инвалидности) 

 
У случају повреде на раду судије или тужиоца, тешке болести или 

инвалидности судије или тужиоца или члана његове уже породице, исплаћује се 
једнократна новчана помоћ у висини од двије просјечне нето плате исплаћене у 
Брчко дистрикту Босне и Херцеговине према задњем објављеном статистичком 
податку. 
 

„Члан 12b 
(Накнада за случај смрти) 

 
(1) У случају смрти судије или тужиоца, члановима његове уже породице 

исплаћују се трошкови сахране у висини од четири просјечне нето плате исплаћене у 



 

 

Брчко дистрикту Босне и Херцеговине према задњем објављеном статистичком 
податку. 
 

(2) Чланом уже породице судије или тужиоца, у смислу члана 12а и става 1 овог 
члана, сматрају се брачни и ванбрачни друг, дијете (брачно, ванбрачно, усвојено, 
пасторче и дијете без родитеља узето на издржавање до осамнаесте (18) године, 
односно до двадесет шесте (26) године старости ако се налазе на редовном 
школовању и нису у радном односу, а дјеца неспособна за рад без обзира на старосну 
доб), родитељи (отац, мајка, очух, маћеха и усвојиоци), браћа и сестре без родитеља 
до осамнаесте (18), односно до двадесет шесте (26) године ако се налазе на редовном 
школовању и немају других прихода већ их корисник накнаде стварно издржава или 
је обавеза њиховог издржавања законом утврђена, а ако су неспособни за рад, без 
обзира на старосну доб, и унучад ако немају родитеља и живе у заједничком 
домаћинству са судијом или тужиоцем. 
 

(3) Накнада из става 1 овог члана исплаћује се и у случају смрти члана уже 
породице судије или тужиоца. 
 

(4) Уколико у истом суду или тужилаштву раде два члана или више чланова 
породице, трошкови сахране из става 1 овог члана исплаћују се само једном 
запосленом члану породице.“ 
 
 
 

Члан 6 
(Ступање на снагу и примјена) 

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

гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 
 

Број: 01-02-699/19 
Брчко, 30. октобра 2019. године 
                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  
                                                                               СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
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