
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  На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст (“Службени гласник Брчко дистрикта БиХ” број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 27. редовној сједници одржаној 22. јуна 2022. године, усваја   ЗАКОН  О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 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 Закону о платама и накнадама корисника буџетских средстава у Скупштини Брчко дистрикта БиХ, Изборној комисији Брчко дистрикта БиХ и Канцеларији за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко дистрикта БиХ”, бројеви 08/19, 10/19,  39/20 и 13/21), члан 3 мијења се и гласи:  “Члан 3 (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) Плата запосленог састоји се од основне плате или накнаде плате и увећања плате по основу додатка на плату. (6) Запосленом се утврђује основна плата на мјесечном нивоу. (7) Основна плата утврђује се множењем основице за обрачун плате и припадајућег коефицијента. (8) Бруто плата је плата из става 5 овог члана увећана за обавезне доприносе.      (9) У свим елементима који чине плату из става 5 овог члана садржан је порез на доходак.”     



Члан 2 У члану 7 у табеларном приказу, након реда: “VIII – Стручни савјетник” додаје се нови ред који гласи:       VIII  Администратор информатичког система  VIII1  2,692531   Члан 3 У члану 11 ставу 3 тачка c) мијења се и гласи:   “c) рад током празника и нерадни дан утврђен одлуком надлежног органа..............за 35% (тридесет пет посто) од основне плате;”.  Члан 4 (1) У члану 12 тачка е) допуњава се тако што се иза текста: “када су оба родитеља запослена” додају интерпункцијски знак зарез “,” и ријечи: “увећане за пун износ додатка на основну плату по основу радног стажа;”.  (2) У члану 12 тачка f) допуњава се тако што се иза текста: “док дијете не наврши двије године живота” додају интерпункцијски знак зарез “,” и ријечи: “увећане за пун износ додатка на основну плату по основу радног стажа.”    Члан 5 У члану 13 ставу 1 тачка c) мијења се и гласи:  “c) исхрану (топли оброк) за ефективно радно вријеме проведено на раду у  износу од 5,00 КМ (пет конвертибилних марака) по једном радном дану, а за прековремени рад дужи од три сата у току једног радног дана радник има право на још један додатни топли оброк.“    Члан 6 У члану 19 став 6 брише се.    Члан 7 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ, а примјењује се од 1. јула 2022. године.   Број: 01-02-2940/22 Брчко, 22. јуна 2022. године                                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                 СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ                                                                                                 Мр сц. Синиша Милић        


