
 

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  ЗАКОНА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА КОРИСНИКА 

БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У СКУПШТИНИ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ, ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ  БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ И КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНЕ УПРАВЕ И 

ИНСТИТУЦИЈА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

Члан 1 

У члану 2 Закона о платама и накнадама корисника буџетских средстава у Скупштини 

Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, Изборној комисији  Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине и Канцеларији за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту 

Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ бројеви 

08/19 и 10/19), тачка а) мијења се и гласи: 

„а) Иста плата за исти или сличан посао: У складу са овим принципом корисници који 

обављају исте или сличне послове и имају исти степен стручне спреме, сврставају се у 

исти платни разред.“ 

У истом члану, тачка c) мијења се и гласи: 

„c) Фискална одговорност: У складу са овим принципом приликом утврђивања  основице 

за обрачун плате буџетског корисника води се рачуна о фискалној одрживости Дистрикта.“ 

 

Члан 2 

Члан 3 Закона о платама и накнадама корисника буџетских средстава у Скупштини Брчко 

дистрикта Босне и Херцеговине, Изборној комисији  Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине и Канцеларији за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту 

Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ бројеви 

08/19 и 10/19) мијења се и гласи: 

„Члан 3 

BOSNA I HERCEGOVINA 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ 

SKUPŠTINA 

BRČKO DISTRIKTA BiH  

СКУПШТИНА 

БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
 

Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516          Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. и факс: 049/215-516
 



(Накнада и плата) 

 

(1) Накнаде предсједника, односно потпредсједника Скупштине и посланика у Скупштини 

Брчко дистрикта БиХ утврђују се у складу са одговарајућим одредбама Закона о 

посланицима Скупштине Брчко дистрикта БиХ. 

(2) Накнаде члановима Изборне комисије Брчко дистрикта БиХ утврђују се у складу са 

одговарајућим одредбама Изборног закона БиХ и Изборног закона Брчко дистрикта 

БиХ. 

(3) Плате запослених у Стручној служби, Изборној комисији дистрикта, Канцеларији за 

ревизију и плате запослених на мандатним позицијама у Стручној служби утврђују се у 

складу с платним разредима из члана 6 овог закона. 

(4) Плате главног ревизора и замјеника главног ревизора утврђују се у складу с чланом 9 

овог закона. 

(5) Запосленима се утврђује основна плата на мјесечном нивоу. 

(6) Основна плата утврђује се множењем основице за обрачун плате и припадајућег 

коефицијента.  

(7) Плата запослених обрачунава се у бруто и нето износу.  

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

(9) Плата у нето износу састоји се од основне плате и додатка на плату и обрачунава се 

прије опорезивања.  

(10) Плата за исплату представља нето плату након одбитка пореза на доходак.“ 

 

 

Члан 3 

Члан 4 Закона о платама и накнадама корисника буџетских средстава у Скупштини Брчко 

дистрикта Босне и Херцеговине, Изборној комисији  Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине и Канцеларији за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту 

Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ бројеви 

08/19 и 10/19), мијења се и гласи: 

“Члан 4  

(Основица за обрачун плате) 

 

(1) Основицу за обрачун плате, на предлог градоначелника Дистрикта, уз претходно 

прибављену процјену Дирекције за финансије, утврђује одлуком Скупштина Дистрикта до 

30. јуна текуће године, за наредну фискалну годину. 

 

(2) Основица из става 1 овога члана може се измијенити у току фискалне године ако за то 

постоје оправдани разлози а ради одржавања макроекономске стабилности Дистрикта. 

 

(3) Основица из ставова 1 и 2 овога члана представља најнижу плату и не може бити нижа 

од 654,20 КМ.  

 



(4) Уколико буџет за наредну фискалну годину не буде усвојен до 31. децембра текуће 

године, нова основица за обрачун плате примјењује се од наредног мјесеца од дана 

усвајања буџета.”  

 

Члан 4 

Члан 12 Закона о платама и накнадама корисника буџетских средстава у Скупштини Брчко 

дистрикта Босне и Херцеговине, Изборној комисији  Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине и Канцеларији за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту 

Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ бројеви 

08/19 и 10/19) мијења се и гласи: 

„Члан 12 

(Накнаде плате) 

 

Накнада плате утврђује се за:  

а) годишњи одмор и плаћено одсуство у висини основне плате увећане за додатак на плату 

по основу радног стажа;  

b) празник и нерадни дан у складу са одлуком Скупштине Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине у висини основне плате увећане за додатак на плате по основу радног стажа; 

c) прекид рада који је наступио због околности на које запослени није могао утицати, у 

висини основне плате увећане за додатак на плате по основу радног стажа из члана 11 овог 

закона; 

d) привремену спријеченост за рад због боловања и других случајева прописаних Законом 

о здравственом осигурању у висини процентуалног дијела основне плате на начин како је 

регулисано тим законом, увећане за пун износ додатка на основну плату по основу радног 

стажа; 

е) једног од родитеља дјетета с тешким сметњама у развоју који ради половицу пуног 

радног времена, када се ради о самохраном родитељу или када су оба родитеља запослена;  

 

f) једног од родитеља дјетета коме је, према налазу здравствене установе или љекара, 

потребна појачана брига и њега након истека породиљског одсуства, док дијете не наврши 

двије године живота; 

g) период привременог удаљења из службе у висини 80%  основне плате исплаћене у 

мјесецу који претходи удаљењу, увећане за пун износ додатка на основну плату по основу 

радног стажа.” 

 

Члан 5 

Члан 19 Закона о платама и накнадама корисника буџетских средстава у Скупштини Брчко 

дистрикта Босне и Херцеговине, Изборној комисији  Брчко дистрикта Босне и 



Херцеговине и Канцеларији за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту 

Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ бројеви 

08/19 и 10/19) мијења се и гласи: 

„Члан 19 

(Обрачун и исплата плата) 

(1) Средства за плате, накнаде, новчане помоћи и отпремнине у складу с овим законом 

обезбјеђују се у буџету Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.  

(2) Дирекција врши обрачун и исплату плата за буџетске кориснике кориштењем система 

централизованог обрачуна плата, по захтјеву буџетског корисника за обрачун и 

исплату плата.  

(3) Буџетски  корисник одговара за тачност података наведних у захтјеву за обрачун и 

исплату плата. 

(4) Исплата плата врши се до 10. у мјесецу за претходни мјесец.  

(5) Обрачуната и исплаћена бруто плата не може бити нижа од најниже више основице за 

обрачун доприноса у ентитетима. 

(6) Не може се вршити обрачун плата с ретроактивним дејством за она радна мјеста гдје је 

промијењена основица или коефицијент платног разреда.“ 

 

 

Члан 6 

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Брчко дистрикта БиХ. 

 

Број: 01-02-1051/20 

Брчко, 14. октобра 2020. године 

                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                               СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

                                                                                                      Есед Кадрић                                                                   

  

 


