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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – пречишћени текст  

(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине, на 47. редовној  сједници одржаној 24. априла 2019. године, усваја 

 

 

ЗАКОН 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О  ПЛАТАМА И НАКНАДАМА У ОРГАНИМА 

ЈАВНЕ УПРАВЕ И ИНСТИТУЦИЈАМА БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

Члан 1 

 У Закону о платама и накнадама у органима јавне управе и институцијама Брчко дистрикта 

Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 8/19), у члану 2 у ставу 1 

додаје се нова тачка i) која гласи: 

 „i) радни стаж је вријеме проведено у радном односу, односно уговорном односу који се 

заснива закључивањем уговора о раду између запосленог и послодавца или рјешењем о заснивању 

радног односа.“ 

Члан 2 

 

 У члану 5 став 4 брише се. 

 

Члан 3 

 

 У члану 12 ставу 1, у табели, у дијелу који се односи на радно мјесто „шеф 

Канцеларије директора Дирекције за финансије“, додаје се интерпункцијски знак зарез „,“ и 

ријечи: „шеф Канцеларије припреме буџета“. 

 

Члан 4 

 

(1) У члану 14 ставу 1, у табели, у дијелу који се односи на радно мјесто „шеф одсјека“, 

платни подразред „VIII3“ мијења се у платни подразред „VIII4“. 

(2) У члану 14 ставу 1, у табели, у дијелу који се односи на радно мјесто „шеф одсјека“, 

коефицијент “2,966347“ мијења се у коефицијент „3,115949“. 

 

Члан 5 

 

(1) У члану 14, у табели, брише се дио табеле који се односи на разред, назив радног мјеста, 

подразред и коефицијент како слиједи: 

 

VII Виши стручни сарадник са 

овлашћењима 

VII6 2,567748 

 

 

(2) У члану 14, у табели, у дијелу који се односи на назив радног мјеста „стручни сарадник са 

овлашћењима“ ријечи: „са овлашћењима“ бришу се. 

(3) У члану 14, у табели, брише се дио табеле који се односи на разред, назив радног мјеста, 

подразред и коефицијент како слиједи: 
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VI Стручни сарадник VI6 1,970912 

 

(4) У члану 14, у табели, у дијелу који се односи на назив радног мјеста „стручни референт са 

овлашћењима“ ријечи: „са овлашћењима“ бришу се. 

(5) У члану 14, у табели, брише се дио табеле који се односи на разред, назив радног мјеста, 

подразред и коефицијент како слиједи:  

V Стручни референт V3 1,461525 

 

 Члан 6   

 

(1) У члану 15, у табели, у дијелу који се односи на радно мјесто „јавни службеник III 

категорије“ у колони „платни разред“, поред постојећег платног разреда „VII“, додаје се 

платни разред „VIII“. 

(2) У члану 15, у табели, у дијелу који се односи на радно мјесто „јавни службеник IV 

категорије“ у колони „платни разред“, поред постојећег платног разреда „VI“, додаје се 

платни разред „VII“. 

                                                        Члан 7 

У члану 21 ставу 1 тачки b подтачки 1), ријечи: „којима је статус таквих лица прописан 

посебним законом“ замјењују се ријечима: „којима је право на додатак утврђено посебним 

законом“. 

У члану 21 ставу 1 тачки b) подтачки 5), иза ријечи „социјални рад“ додају се ријечи: „и 

Служби за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата“. 

 

                                                              Члан 8 

У члану 23 став 1 мијења се и гласи: 

            „(1) Запослени има право накнаде трошкова за: 

a) одвојен живот  од 75% од основице за обрачун плате; 

b) трошкове смјештаја од 45% од основице за обрачун плате; 

c) службено путовање, као што су дневнице, трошкови превоза и слично. 

 

                                                              Члан 9 

 

У члану 32, ријечи: „од стране надлежног пензијско-инвалидског фонда“ бришу се. 

 

Члан 10 

 

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

дистрикта БиХ, а примјењује се од 1. јула 2019. године. 

 

 

Број: 01-02-595/19 
Брчко, 24. априла 2019. године 
                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  
                                                                               СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
 
                                                                                                      Есед Кадрић 

 


