
 На основу члана 8 Закона о Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ бројеви 1/00 и 17/04) и Одлуке о давању овлашћења Законодавној комисији Скупштине Брчко дистрикта БиХ, број: 01-02-218/17, од 13. септембра 2017. године („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 35/17), Законодавна комисија Скупштине Брчко дистрикта БиХ на 33. сједници одржаној 11. маја 2022.године утврдила је пречишћени текст Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Брчко дистрикту БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 01/06), са измјенама и допунама Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Брчко дистрикту БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 21/14, 27/19, 40/20, 31/21).  Број:01.3-02-2040/22                                                                                  Брчко, 11. маја 2022.године  ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ                                                                                          ЗАКОНОДАВНЕ КОМИСИЈЕ                                                                                               Љубиша Лукић, c. p.    ЗАКОН О ПЛАТАМА И ДРУГИМ НАКНАДАМА СУДИЈА И ТУЖИЛАЦА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ  (ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ)  I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 (Предмет Закона)      (1) Овим законом регулишу се плате, накнаде и одређена права судија           и тужилаца у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине.     (2) Судији и тужиоцу утврђује се основна плата на мјесечном нивоу.     (3) Висина основне плате утврђује се овим законом.     (4) Плата судије и тужиоца 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.     (7) Накнада за приправност, дежурство, прековремени рад, рад у           нерадне дане, ноћни рад и рад у дане државних празника обрачунава се и           исплаћује као додатак на плату.   II. ПЛАТЕ, ДРУГА ПРАВА И НАКНАДЕ  Члан 2 (Основна мјесечна плата судија)  Основна мјесечна плата судија износи: 



       а) за судију Основног суда Брчко дистрикта БиХ 3.333,33 КМ;       b) за предсједника одјељења Основног суда Брчко дистрикта БиХ 3.555,56 КМ;        c) за предсједника Основног суда Брчко дистрикта БиХ 4.000,00 КМ;        d) за судију Апелационог суда Брчко дистрикта БиХ 4.000,00 КМ;        е) за предсједника одјељења Апелационог суда 4.222,22 КМ;        f) за предсједника Апелационог суда 4.444,44 КМ.  Члан 3 (Основна мјесечна плата тужилаца)  Основна мјесечна плата тужилаца износи:         a) за тужиоца Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ 3.333,33 КМ;         b) за замјеника главног тужиоца Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ 3.666,67            КМ;         c) за главног тужиоца Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ 4.333,33 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 четрдесет (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 1.200 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 1.200 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,                   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 тридесет (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  накнаду за годишњи одмор у износу од 50% основне мјесечне плате из члана 2а, односно 3а.  4. 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 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 с подзаконским актом који доноси Правосудна комисија Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.    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: пет (5) дана;  2. У случају смрти блиског сродника (супружника, партнера, мајке, оца, очуха, маћехе, дјетета, пасторка/пасторке, брата, сестре, полубрата, полусестре): три (3) дана;  3. У случају смрти мање блиског сродника (дједа, баке или блиског сродника брачног друга или партнера): један (1) дан;  4. У случају рођења дјетета: два (2) дана;  5. У случају селидбе из сталног пребивалишта у друго пребивалиште: један (1) дан.  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)         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 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 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 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.   Члан 13а (Накнада трошкова за исхрану у току рада) 



 (1) Судије и тужиоци имају право на накнаду трошкова за исхрану у току рада (топли оброк) за ефективно радно вријеме, у износу од 5,00 КМ (пет конвертибилних марака) за вријеме проведено на раду.  (2) Право на накнаду за путне трошкове из члана 13 овог закона искључује право на накнаду за исхрану у току рада. 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  Закон о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Брчко дистрикту БиХ је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, а његове измјене и допуне 13.јуна 2014.године (примјењују се од 1.1.2015.године), 14.новембра 2019.године, 4.новембра 2020.године (примјењују се од 1.1.2021.године) и 18.децембра 2021.године (одредба члана 2 прмјењује се од 1.10.2021.године).  


