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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 

ЗАПОСЛЕНИХ У ПОЛИЦИЈИ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

 

Члан 1 

 

 У Закону о платама и накнадама запослених у Полицији  Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине  („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 8/19), у члану 3, у ставу 1 

додаје се нова тачка l) која гласи: 

 „l) 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 6 став 4 брише се. 

 

Члан 3 

 

(1) У члану 13, 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 

VII-6 2,567748 

                                                                         

(2) У  члану 13, у табели, у дијелу који се односи на назив радног мјеста „стручни 

референт који води управни поступак“ ријечи „који води управни поступак“ бришу се. 

 

(3) У члану 13, у табели, брише се дио табеле који се односи на разред, назив радног 

мјеста, подразред и коефицијент како слиједи: 

 

 

 

 

 

Члан 4 

V Стручни референт V-3 1,461525 



 

Члан 30 мијења се и гласи: 

„Члан 30 

(Додатак на плату за вријеме проведено на раду)  

 

(1)  Запослени има право додатка на основну плату, сразмјерно времену проведеном на раду, 

у 

       сљедећим случајевима: 

       а) ноћни рад.....................................................за 30% (тридесет посто) од основне плате; 

       b) рад суботом и недјељом ............................за 20% (двадесет посто) од основне плате;  

       c) рад током празника ....................................за 35% (тридесет пет посто) од основне плате; 

       d) прековремени рад.......................................за 25% (двадесет пет посто) од основне плате.  

(2)  Право и обавеза из претходног става овог члана морају бити утврдени посебним 

прописом. 

(3)  Додаци из става 1 овог члана међусобно се не искључују. 

(4)  У случају немогућности обезбјеђења минимума рада и заштите редовним радом у току 24 

часа, Полиција може организовати рад у дежурству и организовати приправност. 

(5) Организовање дежурства и приправности као посебног облика организовања рада, као и 

радна мјеста из става 4 овог члана утврђује шеф Полиције подзаконским актом, уз претходну 

сагласност Владе.  

(6) Запослени који ради на радном мјесту на којему је организован рад дежурства и 

приправности, има право додатка на плату и то: 

     а) дежурство радним даном                                        7% (седам посто) од основне плате; 

     b) дежурства у дане викенда и празника                   9% (девет посто) од основне плате; 

     c) приправност                                                             4% (четири посто) од основне плате.” 

 

Члан 5 

 

У члан 41, ријечи: „од стране надлежног пензијско-инвалидског фонда“ бришу се. 

 

Члан 6 

 

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: 01-02-591/19 
Брчко, 24. априла 2019. године 
                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  
                                                                               СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
 
                                                                                                      Есед Кадрић 
 


