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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 II наставку 43. редовне сједнице одржаном 
18. марта 2019. године, усваја 
 

ЗАКОН  
О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ПОЛИЦИЈИ БРЧКО ДИСТРИКТА 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  
 

 
ДИО ПРВИ – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1 
(Предмет) 

 
Овим законом уређује се начин утврђивања, обрачун и исплата плата, накнада и 
осталих личних примања полицијских службеника, државних и јавних службеника и 
намјештеника (у даљем тексту: запослени) у Полицији Брчко дистрикта БиХ (у 
даљем тексту: Полиција), које се финансирају из буџета Брчко дистрикта Босне и 
Херцеговине  (у даљем тексту: буџет). 
 

Члан 2 
(Примјена) 

 
Одредбе овог закона примјењују се и на полицијске службенике који су именовани на 
мандатне позиције (шеф Полиције и замјеник шефа Полиције), као и главног 
савјетника шефа Полиције који се такође именује на мандат везан за мандат шефа 
Полиције. 
 

Члан 3 
(Појмови) 

 
Појмови коришћени у овом закону имају сљедеће значење: 

a) Полиција Брчко дистрикта БиХ, у складу са Статутом Брчко дистрикта БиХ и 
Законом о Полицији, самостална је институција Брчко дистрикта БиХ (у даљем 
тексту: Дистрикт), има статус буџетског корисника и финансира се из буџета 
Дистрикта. 

b) Буџет је акт којим се утврђује план финансијских активности буџетских 
корисника, који обухвата  пројекцију износа  прихода и примања и утврђеног  
износа расхода Дистрикта  за период од једне фискалне године. 

c) Запослени је свако лице које је у радном односу у Полицији, које има статус 
полицијског службеника, државног  и јавног службеника и намјештеника, 
укључујући и лице које се именује на мандат везан за мандат шефа Полиције. 
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d) Радно мјесто је позиција утврђена Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста Полиције.  

e) Чин – Радна мјеста полицијских службеника усклађена су с чиновима, на 
начин што се Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији  
радних мјеста, утврђују чинови као услов за обављање послова и задатака, 
док се Законом о полицијским службеницима Брчко дистрикта БиХ уређује 
процедура стицања свих чинова у Полицији. 

f) Платни разред је класификациони елеменат који се утврђује за сваки чин за 
полицијске службенике, односно за свако радно мјесто за државне и јавне 
службенике и намјештенике. 

g) Коефицијент је број додијељен сваком чину за полицијске службенике, 
односно радном мјесту за државне и јавне службенике и намјештенике, 
разврстаном у платне разреде и може имати више степени. 

h) Основица за обрачун  плата  представља утврђени новчани износ који се 
користи за одређивање основне плате. 

i) Ефективно радно вријеме представља радно вријеме проведено на раду, 
које не укључује привремену спријеченост за рад, годишње одморе, плаћена 
одсуства, те друга одсуства утврђена посебним прописима за вријеме које 
запослени не проводи на раду. 

j) Рад празницима представља вријеме проведено на раду током празника 
утврђених Законом о празницима Брчко дистрикта БиХ, као и током нерадних 
дана за вријеме значајних вјерских празника, утврђених актом надлежног 
органа. 

k) Специфична радна мјеста су радна мјеста у Полицији која због посебних 
околности, ризика и сложености послова дефинисаних Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Полиције, 
захтијевају висок степен одговорности, стручности и независности, којима 
припада већи трајни додатак прописан Законом о Полицији Брчко дистрикта 
БиХ и Законом о полицијским службеницима Брчко дистрикта БиХ.  
 
 

ДИО ДРУГИ – УТВРЂИВАЊЕ ПЛАТЕ И ОБРАЧУН ПЛАТЕ 
 
ПОГЛАВЉЕ I – УТВРЂИВАЊЕ ПЛАТЕ 

 
Члан 4 

(Принципи) 
 
Приликом одређивања категорије платног разреда и износа плата и накнада вриједе 
сљедећи принципи: 

a) Иста основна плата за исти чин, подразумијева да полицијски службеници у 
истом чину, без обзира на којим пословима су распоређени, сврставају се у 
исти платни разред. 

b) Иста основна плата за исти или сличан посао, подразумијева да државни и 
јавни службеници и намјештеници који обављају исте или сличне послове 
сврставају се у исти платни разред. 

c) Транспарентност, подразумијева да је основна плата за свако појединачно 
радно мјесто јавна. 



 

 

3 

 

d) Фискална одговорност, подразумијева да Скупштина Дистрикта, на предлог 
градоначелника Дистрикта, може да промијени основицу за обрачун плате ако 
је то у интересу одржавања макроекономске стабилности. 

 
Члан 5 

(Обезбјеђење средстава за плате) 
 

Средства за плате и накнаде обезбјеђују се у буџету Дистрикта. 
 
 

Члан 6 
(Плата) 

 
(1)  Плата запослених утврђује се у бруто и нето износу. 
(2)  Плата у бруто износу обухвата нето плату, порезе и доприносе. 
(3)  Плата у нето износу састоји се од основне плате и додатка на плату. 
(4)  Нето плата утврђује се прије опорезивања. 

 
 

Члан 7 
(Утврђивање основне  плате и основица за обрачун  плата)  

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

припадајућег коефицијента,  односно степена коефицијента платног разреда. 
(2)  Основица за обрачун плате за период од 1. јула до 31. децембра 2019. године 

утврђује се у износу од 654,20 КМ.  
(3)  Изузетно од става 2 овог члана, висину основице за обрачун плата која 

представља и најнижу плату, утврђује Скупштина Брчко дистрикта БиХ  
одлуком на предлог Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ (у даљем 
тексту: Дирекција), прије покретања поступка израде захтјева за плате за 
буџет за наредну годину. 

(4)  Основица из става 3 овог члана не може бити мања од најниже, више плате у 
ентитетима на коју се обрачунавају обавезни доприноси. 

(5)  До усвајања буџета за текућу фискалну годину примјењује се основица  из 
претходне фискалне године. 

(6)  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. 

 
 
ПОГЛАВЉЕ II – ПЛАТНИ РАЗРЕДИ 
 
Одјељак А – ПЛАТНИ РАЗРЕДИ ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА 
 

Члан 8 
(Платни разреди) 

 
(1) Плата полицијског службеника, у складу са Законом о полицијским 

службеницима Брчко дистрикта БиХ, одређује се према његовом чину. 
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(2) Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 
Полиције, за свако радно мјесто полицијског службеника прописују се 
одговарајући чинови. 

(3) Чинови се разврставају у  једанаест (11)  платних разреда,  изражених 
одговарајућим коефицијентом који представља основни класификациони 
елеменат система плаћања рада запослених. 

 
 

Члан 9 
(Платни разреди и коефицијенти) 

 
Полицијским службеницима Полиције, у складу с чиновима, одређују се  платни 
разреди и коефицијенти,  како слиједи: 
 

Платни 
разред 

Ч и н Коефицијент 

I Полицајац                                                                         1,666506 

II Старији полицајац                                                              1,760698 

III Наредник                                                                         1,807764 

IV Старији наредник                                                               1,900137 

V Млађи инспектор                                                               2,095812 

VI Инспектор                                                                         2,367490 

VII Виши инспектор                                                                 2,847545 

VIII Самостални инспектор                                                      3,064866 

IX Главни инспектор                                                             3,499599 

X Генерални инспектор Полиције                                           4,644410 

XI Главни генерални инспектор Полиције                               5,631639 

 
 
Одјељак B – ПЛАТНИ РАЗРЕДИ ДРЖАВНИХ И ЈАВНИХ СЛУЖБЕНИКА,    
                      НАМЈЕШТЕНИКА И ЛИЦА  ЗАПОСЛЕНОГ  НА РАДНОМ МЈЕСТУ   
                      ВЕЗАНОМ ЗА МАНДАТ ШЕФА ПОЛИЦИЈЕ  
 

Члан 10 
(Платни разреди) 

 
(1) Радна мјеста државних и јавних службеника, намјештеника и лица запосленог 

на радном мјесту везаном за мандат шефа Полиције разврставају се у 
одговарајуће платне разреде, изражене подразредом и одговарајућим 
коефицијентом који представља основни класификациони елеменат система 
плаћања рада запослених, који су утврђени Законом о платама и накнадама у 
органима јавне управе и институцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

(2) Платни разред одређене категорије радних мјеста одређује се на основу: 
степена образовања, врсте и сложености послова, степена одговорности и 
овлашћења, те других критеријума које радно мјесто захтијева. 

(3) Поједина службеничка и намјештеничка радна мјеста разврставају се у 
различите подразреде, односно степене коефицијената унутар одговарајућег 
платног разреда.  
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Члан 11 
(Платни разред и коефицијент за лице  запослено на радном мјесту везаном за 

мандат шефа Полиције) 
 
Запосленом, чији је мандат везан за мандат шефа Полиције, одређује се платни 
разред, подразред и коефицијент, како слиједи: 
 

Платни 
разред 

Радно мјесто Подразред Коефицијент 

VIII Главни савјетник шефа Полиције VIII-6 3,441960 

 
 

Члан 12 
(Платни разреди и коефицијенти за руководећа радна мјеста) 

 
Руководећем  државном службенику  одређује се платни разред, подразред и 
коефицијент, како слиједи: 
 

Платни 
разред 

Радно мјесто Подразред Коефицијент 

IX Помоћник шефа Полиције за 
административно-финансијске и 
кадровске послове 

IX-1 3,618936 

 
 

Члан 13 
(Платни разреди и коефицијенти за службеничка радна мјеста) 

 
Службеничким радним мјестима  одређују се платни разреди, подразреди и 
коефицијенти, како слиједи: 
 

Платни 
разред 

Радно мјесто Подразред Коефицијент 

VIII Шеф одсјека VIII-4 3,115949 

VIII Шеф службе VIII -3 2,966347 

VIII Стручни савјетник у Кабинету 
Полиције 

VIII -3 2,966347 

VII Виши стручни сарадник са 
овлашћењима 

VII -6 2,567748 

VII Виши стручни сарадник VII -5 2,450671 

V Стручни референт који води управни 
поступак 

V-4 1,500558 

V Стручни референт V-3 1,461525 

 
 

Члан 14 
(Платни разред и коефицијент за јавног службеника у Полицији) 

 
Јавном службенику у Полицији  одређује се платни разред, подразред и 
коефицијент, како слиједи: 
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Платни 
разред 

Радно мјесто Подразред Коефицијент 

VII Психолог VII-6 2,567748 

 
 

Члан 15 
(Платни разреди и коефицијенти за радна мјеста намјештеника) 

 
Радним мјестима намјештеника одређују се платни разреди, подразреди и 
коефицијенти, како слиједи: 
 

Платни 
разред 

Радно мјесто Подразред Коефицијент 

V Намјештеник I категорије V-3 1,461525 

III Намјештеник II категорије III-6 1,231121 

I Намјештеник III категорије I-1 1,000000 

 
 
 
ПОГЛАВЉЕ III – ДОДАЦИ НА ПЛАТУ, НАКНАДЕ, ОТПРЕМНИНЕ, ПОМОЋ, НАГРАДЕ  
                             И ПРИЗНАЊА                     
 
Одјељак А – ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИЦИ 
 

Члан 16 
(Додатак на плату по основу радног стажа) 

 
Плата полицијског службеника повећава се по основу радног стажа и то 0,30% (нула 
зарез тридесет посто) на основну плату за сваку навршену годину радног стажа. 
 
 

Члан 17 
(Додатак на плату по основу посебних услова рада) 

 
(1) Полицијски службеници, по основу  сложености послова, посебних услова 

рада и примјене овлашћења, а у складу са одредбама Закона о полицијским 
службеницима Брчко дистрикта БиХ, имају право на додатак на основну 
плату.  

(2) Додатак за посебне услове рада износи до 30% (тридесет посто) основне 
плате.  

(3) Додатак за посебне услове рада исплаћује се полицијским службеницима за 
вријеме трајања плаћеног одсуства, годишњег одмора и боловања. 

(4) Уз додатак из става 2 овог члана, полицијски службеници распоређени у:  
                - Јединици специјалне полиције; 
                - Јединици за истраживање ратних злочина; 
                - Јединици криминалистичке полиције – Одсјек за форензику и 
контрадиверзиону заштиту и 
                - Јединици опште полиције – на позицијама: „вођа интервентног тима“ и 
„полицајац интервентног тима“, 
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   у складу са одредбама Закона о полицијским службеницима имају право на 
већи трајни додатак на основну плату, у износу 10% (десет посто) основне 
плате. 

          (5) Додатак из става 4 овог члана исплаћује се полицијским службеницима за 
вријеме трајања плаћеног одсуства и годишњег одмора. 
 
 

Члан 18 
(Додатак на плату по основу рада празником) 

 
(1) Основна плата полицијског службеника повећава се за 35% (тридесет пет 

посто) за вријеме проведено на раду током празника Дистрикта утврђених 
законом и нерадних дана за вријеме значајних вјерских празника утврђених 
актом надлежног органа. 

(2) Полицијски службеник нема право на повећање плате на основу ноћног рада 
и рада суботом и недјељом. 
 

Члан 19 
(Додатак по основу прековременог рада) 

 
(1) У случају да је потребно обавити хитан посао или задатак до одређеног рока 

или у одређеном временском интервалу, издаје се наредба полицијским 
службеницима за прековремени рад. 

(2) За послове из става 1 овог члана полицијски службеници имају право 
компензације у слободним сатима.  

 
Члан 20 

(Бенефицирани пензијски стаж) 
 

Полицијским службеницима, у складу са Законом о полицијским службеницима 
Брчко дистрикта БиХ, сваких ефективно проведених дванаест (12) мјесеци на 
пословима и задацима рачуна се као шеснаест (16) мјесеци стажа осигурања. 

 
Члан 21 

(Накнаде плате за вријеме одсуства  с посла) 
 

Полицијски службеник има право на основну плату за вријеме одсуства с посла у 
случају:  

a)   годишњег одмора у висини основне плате увећане за додатак на плату 
по основу радног стажа и посебних услова рада из члана 17 овог 
закона; 

b)   празника Дистрикта утврђених законом и нерадних дана за вријеме 
значајних вјерских празника утврђених актом надлежног органа у 
висини основне плате увећане за додатак на плату по основу радног 
стажа и посебних услова рада из члана 17 овог закона; 

c)   плаћеног одсуства у висини основне плате увећане за додатак на 
плату по основу радног стажа и посебних услова рада из члана 17 овог 
закона; 

d)   прекида рада који је наступио због околности на које запослени није 
могао утицати, у висини основне плате увећане за додатак на плату по 
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основу радног стажа и посебних услова рада из члана 17 става 2 овог 
закона. 
 

Члан 22 
(Накнаде плате за вријеме одсуства с посла због привремене спријечености за 

рад) 
 

Полицијски службеник има право на накнаду плате по основу: 
a)  Привремене спријечености за рад у случају: 

1) болести; 
2) озљеде на раду или професионалне болести; 
3) компликација проузрокованих трудноћом или порођајем и 

родитељског одсуства; 
4) трансплантације органа, живог ткива у корист полицијског службеника 

или другог лица и 
5) суспензије у складу са Законом.  

b)  Права на рад половине редовног радног времена једном од родитеља 
дјетета, којем је, према налазу здравствене установе или љекара, потребна 
појачана брига и њега након истека породиљског одсуства,  док дијете не 
наврши двије године живота. 

c) Права на рад половине редовног радног времена једном од родитеља дјетета 
с тешким сметњама у развоју, када се ради о самохраном родитељу или када 
су оба родитеља запослена. 

d)  Право на накнаду плате из тачке а) алинеја 1), 2), 3) и 4) овог члана, остварује 
се у складу с прописима о здравственом осигурању. 
 
 

Члан 23 
(Накнаде трошкова службеног путовања) 

 
(1)  Полицијски службеник има право накнаде трошкова службеног путовања као 

што су дневнице, трошкови смјештаја, трошкови превоза и слично. 
(2)  Начин обрачуна и исплате накнаде трошкова из става 1 овог члана утврђује 
се Правилником о накнадама трошкова службених путовања запослених у 
Полицији Брчко дистрикта БиХ, који доноси Влада Брчко дистрикта БиХ, а висина 
дневнице за службена путовања одређује се Одлуком градоначелника Брчко 
дистрикта БиХ о врсти и висини накнада трошкова службеног путовања у 
органима јавне управе Брчко дистрикта БиХ.  

 
 

Члан 24 
(Отпремнина приликом одласка у пензију) 

 
Полицијском службенику исплаћује се отпремнина приликом одласка у пензију у 
износу посљедње бруто плате полицијског службеника увећане за три пута или 
троструком износу посљедње просјечне бруто плате у Полицији, уколико је то 
повољније за полицијског службеника.  
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Члан 25 
(Отпремнина за прекобројност) 

 
У случају престанка радног односа насталог због прекобројности, полицијски 
службеник којем је престао радни однос има право на отпремнину: 

a) до навршених петнаест (15) година  ефективног радног стажа, у 
шестоструком износу  посљедње бруто плате полицијског службеника 
или шестоструком износу просјечне бруто плате запослених у 
Полицији, уколико је то повољније за полицијског службеника; 

b) преко навршених петнаест (15)  година ефективног радног стажа у 
дванаестоструком  износу посљедње бруто плате  полицијског 
службеника или дванаестоструком износу просјечне бруто плате 
запослених у Полицији, уколико је то повољније за полицијског 
службеника.  

 
Члан 26 

(Новчана помоћ) 
 

(1) Полицијски службеник или његова породица има право на  новчану помоћ у  
случајевима: 

a) привремене спријечености за рад полицијског службеника због 
болести, једном годишње, у висини двије најниже бруто плате у 
Полицији, ако је одсуствовање с посла дуже од шест мјесеци 
непрекидно; 

b) смрти родитеља, брачног партнера или дјетета, у висини од двије 
најниже бруто плате  у Полицији;  

c) смрти полицијског службеника, у висини од три најниже бруто плате у 
Полицији.  

(2) Уколико више запослених прима плату из буџета Дистрикта, у случајевима 
наведеним у ставу 1 тачкама b) и c) овог члана, помоћ може добити само 
један запослени и то онај који сноси трошкове сахране.  

(3) Полицијски службеник који изгуби живот на дужности сахрањује се на трошак 
Полиције, на мјесту које одреди његова породица. 

(4) Полиција сноси сљедеће посмртне трошкове: 
a) трошкове за превоз посмртних остатака на мјесто сахране; 
b) путне трошкове за два пратећа лица; 
c) трошак за гробницу ако није већ обезбијеђена на други начин и 
d) друге уобичајене трошкове у износу који одређује шеф Полиције. 

(5) Породица полицијског службеника из става 3 овог закона има право на 
једнократну финансијску помоћ у износу посљедње нето плате коју је примио 
преминули увећане за шест пута.  
 

Члан 27 
(Новчана награда) 

 
(1) Шеф Полиције може додијелити новчане награде или писмене похвале – 

признања полицијским службеницима који у свом раду покажу посебну 
храброст и пожртвованост, дају посебан допринос у заштити и очувању 
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људских живота и материјалних добара, дају посебан допринос у ефикасном 
извршавању послова и задатака или искажу висок степен организационих 
способности у руковођењу и командовању.  

(2) Поступак додјеле награда и признања прецизније се уређује Правилником о 
додјели  награда и признања, који доноси шеф Полиције уз сагласност Владе. 

(3) Правилником из става 2 овог члана предвиђена је новчана награда до 70% 
(седамдесет посто) основне плате полицијског службеника. 

 
 
Одјељак B. – ДРЖАВНИ И ЈАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ, НАМЈЕШТЕНИЦИ И ЛИЦЕ 
ЗАПОСЛЕНО НА РАДНОМ МЈЕСТУ ВЕЗАНОМ ЗА МАНДАТ ШЕФА ПОЛИЦИЈЕ  
 

Члан 28 
(Додатак на плату по основу радног стажа) 

 
Плата државних и јавних службеника, намјештеника и лица запосленог на радном 
мјесту везаном за мандат шефа Полиције повећава се по основу радног стажа и то 
0,30% (нула зарез тридесет посто) на основну плату за сваку навршену годину 
радног стажа. 
 

Члан 29 
(Додатак на плату по основу посебних услова рада) 

 
(1) Државни и јавни службеници и намјештеници који су распоређени на 

специфичним радним мјестима, односно радним мјестима која захтијевају 
висок степен стручности и одговорности у одлучивању, као и  висок степен 
независности у областима значајним за ефикасан рад Полиције, а у складу 
са одредбама Закона о Полицији, имају право на посебну новчану накнаду у 
висини до 25% (двадесет пет посто) основне плате за вријеме обављања 
послова тог радног мјеста.  

(2) Шеф Полиције подзаконским актом одређује критеријуме и ограничен број 
специфичних радних мјеста, као и висину посебне накнаде по радним 
мјестима из става 1 овог члана, уз претходну сагласност Владе. 

(3) Додатак из става 1 овог члана исплаћује се државним и јавним 
службеницима и намјештеницима за вријеме плаћеног одсуства и годишњег 
одмора.  

 
Члан 30 

(Додатак по основу прековременог рада) 
 

(1) Шеф Полиције може, у складу са одредбама Закона о државној служби у 
органима јавне управе Брчко дистрикта БиХ, од државног и јавног 
службеника, односно намјештеника, изузимајући труднице, самохране мајке и 
лица са инвалидитетом, захтијевати да ради највише до осам (8) додатних 
сати седмично у случају:  
a) више силе; 
b) изненадног повећања обима послова. 

(2) Рад дужи од пуног радног времена надокнађује се слободним сатима, 
односно данима, на начин и у процедури утврђеној Правилником о раду.  
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(3) Запослени који ради на радном мјесту на којему је организована приправност, 
има право додатка на основну плату, и то: 
a) приправност радним даном  1% (један посто) од основне плате; 
b) приправност у дане викенда и празника 1,5% (један зарез пет посто) од 

основне плате. 
(4) Организовање приправности као посебног облика организовања рада, као и  

радна мјeста из става 3 овог члана утврђују се oдлуком коју доноси шеф 
Полиције. 
 

Члан 31 
(Накнаде плате) 

      
             Накнада плате утврђује се за: 

a) годишњи одмор и плаћено одсуство у висини основне плате увећане за 
додатак на плату по основу радног стажа и посебних услова рада из члана 
29 овог закона; 

b) празник и нерадни дан у складу са одлуком Скупштине Брчко дистрикта 
Босне и Херцеговине, у висини основне плате увећане за додатак на плату 
по основу радног стажа и посебних услова рада из члана 29 овог закона; 

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; 

d) привремену спријеченост за рад због боловања и других случајева 
прописаних законом о здравственом осигурању у висини и на начин како је 
регулисано тим законом, у висини основне плате увећане за додатак на 
плату по основу радног стажа; 

e) једног од родитеља дјетета с тешким сметњама у развоју који ради  
половину 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. 

 
Члан 32 

(Накнаде трошкова службеног путовања) 
 

(1)  Запослени има право накнаде трошкова службеног путовања као што су 
дневнице, трошкови смјештаја, трошкови превоза и слично. 
(2)  Начин обрачуна и исплате накнаде трошкова из става 1 овог члана утврђује 
се Правилником о накнадама трошкова службених путовања запослених у 
Полицији Брчко дистрикта БиХ, који доноси Влада Брчко дистрикта БиХ, а висина 
дневнице за службена путовања одређује се Одлуком градоначелника Брчко 
дистрикта БиХ о врсти и висини накнада трошкова службеног путовања у 
органима јавне управе Брчко дистрикта БиХ.  

 
Члан 33 

(Отпремнине) 
 

Запослени има право на отпремнину у случају: 
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a) стицања услова за одлазак у пензију, у висини троструког износа посљедње  
бруто плате запосленог или троструког износа просјечне исплаћене бруто 
плате у Полицији, у мјесецу који претходи мјесецу одласка запосленог у 
пензију, уколико је то за запосленог повољније; 

b) прекобројности, у висини  шестоструког износа задње исплаћене бруто плате 
запосленог с радним стажом до петнаест (15) година;  

c) прекобројности, у висини дванаестоструког износа задње исплаћене бруто 
плате запосленог с радним стажом од петнаест (15) година. 

 
 

Члан 34 
(Новчана помоћ) 

 
(1) Право на новчану помоћ остварује се у случају: 

a) смрти родитеља, брачног партнера или дјетета, у висини од двије најниже 
бруто плате у Полицији;  

b) смрти запосленог, у висини од три најниже бруто плате у Полицији;  
c) привремене спријечености за рад због дуготрајне болести, једном годишње, 

у висини двије најниже бруто плате у Полицији, ако је одсуствовање с посла 
дуже од шест мјесеци непрекидно. 

(2) Право из става 1 тачaкa а) и c) овог члана може остварити запослени, а право из 
тачке b) може остварити члан уже породице запосленог.                                          

 
Члан 35 

(Новчана награда) 
 

(1) Новчана награда је стимулација која се може исплаћивати запосленом за 
посебна залагања и резултате у  раду у текућој години у једнократном износу. 

(2) Фонд за награде може износити максимално до 2,00% (два посто) од укупног 
буџета плата за оне запослене који имају право на новчану награду. 

(3) Износ појединачне годишње новчане награде запосленом, по основу 
наведеном у ставу 1 овог члана, може износити максимално до 10% (десет 
посто) његове годишње основне плате.  

(4) Остала питања везана за новчане награде у складу са овим чланом утврђују 
се Правилником о додјели награда и признања државним службеницима и 
намјештеницима Полиције Брчко дистрикта БиХ и Правилником о 
оцијењивању државних службеника и намјештеника Полиције Брчко дистрикта 
БиХ.  

 
 
ПОГЛАВЉЕ IV – ПРИПРАВНИЦИ И ВОЛОНТЕРИ 
 

Члан 36 
(Плата приправника) 

 
Основна плата  приправника утврђује се у износу од 80% (осамдесет посто) од  

основне плате најнижег степена коефицијента платног разреда одређеног за стручну 
спрему коју посједује приправник. 
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Члан 37 
(Накнада волонтерима)  

                                                  
Волонтер у Полицији  има право накнаде у износу од 25%  (двадесет пет посто) од 
основне плате  најнижег степена коефицијента платног разреда одређеног за 
стручну спрему коју посједује волонтер. 
 
 
 
ПОГЛАВЉЕ  V – ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ПЛАТА И НАДЗОР НАД ПРИМЈЕНОМ 
ЗАКОНА 

 
Члан 38 

(Обрачун и исплата плата) 
 

(1) Дирекција за финансије Дистрикта врши обрачун и исплату плата за буџетске 
кориснике  коришћењем система централизованог обрачуна плата, по захтјеву 
буџетског корисника за обрачун и исплату плата. 

(2) Исплата плата  по новој основици примјењује се након усвајања буџета за текућу 
фискалну годину. 

(3) Исплата плата врши се најкасније до 10. у мјесецу за претходни мјесец. 
(4) До усвајања буџета за  текућу фискалну годину примјењује се основица из 

претходне године. 
(5) Не може се вршити обрачун плата са ретроактивним дејством за она радна 

мјеста гдје је промијењена основица или коефицијент платног разреда. 
 

Члан 39 
(Надзор над примјеном закона) 

 
Надзор над примјеном овог закона врше Дирекција за финансије Дистрикта и 
Полиција, свако из своје надлежности, у складу са овим и посебним законом. 
 

Члан 40 
(Новчане казне) 

 
Новчаном казном  у износу од  1.000,00 КМ  до 3.000,00 КМ казниће се за 
прекршај шеф Полиције као одговорно лице  ако: 
a) Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 

разврста радно мјесто  у платни разред који по овом закону не припада том 
радном мјесту, супротно одредбама чланова од 9 до 15 овог закона; 

b) поднесе захтјев за  исплату додатка на плату или накнаду плате, супротно 
одредбама чланова од 16 до 23 и чланова од 28 до 32 овог закона; 

c) поднесе захтјев за  исплату новчане помоћи или награде, супротно одредбама 
чланова 26 и 27 и чланова 34 и 35 овог закона. 
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ДИО ТРЕЋИ –  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
                                                            

Члан 41 
(Обавеза достављања података) 

 
Обавезују се запослени Полиције да надлежном пододјељењу за људске ресурсе, 
односно служби надлежној за кадровске послове у Полицији доставе податке о 
радном стажу од стране надлежног пензијско инвалидског фонда, како би се 
остварило право по основу додатка на плату. 

 
 
 

Члан 42 
(Рок за усклађивање правилника о унутрашњој организацији и израда захтјева за 

плате)  
 

(1) Шеф Полиције је обавезан да у року од деведесет (90) дана од дана ступања 
на снагу овог закона усклади постојећи правилник о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних мјеста са одговарајућим одредбама овог закона, 
који се доноси након добијања сагласности Владе. 
 

(2) Шеф Полиције је дужан да изради захтјев за буџет у дијелу који се односи на 
плате запослених на које се односи овај закон у поступку предлагања буџета који 

ће услиједити након ступања на снагу овог закона.   
 

Члан 43 
(Престанак примјене) 

 
Даном почетка примјене овог закона престају се примјењивати одредбе Закона о 
платама у органима јавне управе Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко 
дистрикта БиХ“, бројеви 14/06, 41/06 и 3/13). 

 
Члан 44 

(Ступање на снагу) 
 

      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: 01-02-561/19 
Брчко, 18. марта 2019. године 

   ПРЕДСЈЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ  

Есед Кадрић 
 
 


