
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 ЗАПОСЛЕНИХ У ПРАВОСУЂУ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ    Члан 1 У Закону о платама и накнадама запослених у правосуђу Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко дистрикта БиХ”, бројеви 08/19, 10/19, 13/19, 23/20, 26/20, 39/20, 13/21 и 26/21), члан 6 мијења се и гласи:  “Члан 6 (Плата)  (1) Плата запосленог састоји се од основне плате или накнаде плате и увећања плате по основу додатка на плату. (2) Запосленом се утврђује основна плата на мјесечном нивоу. (3) Основна плата утврђује се множењем основице за обрачун плате и припадајућег коефицијента. (4) Бруто плата је плата из става 1 овог члана увећана за обавезне доприносе.      (5) У свим елементима који чине плату из става 1 овог члана садржан је порез на доходак.”  Члан 2 У члану 12 у табеларном приказу, након посљедњег реда додаје се нови ред који гласи:       VII Виши стручни референт једношалтерског система  6  2,567748   Члан 3  У члану 16 ставу 1 тачка c)  мијења се и гласи: “c) рад током празника и нерадни дан утврђен одлуком надлежног органа..............за 35% (тридесетпетпосто) од основне плате.”         Члан 4 (1) У члану 20 ставу 1 у тачки е) иза зареза се додаје текст: “увећане за пун износ додатка на основну плату по основу радног стажа“. 



(2) У члану 20 ставу 1 у тачки f) иза зареза се додаје текст: “увећане за пун износ додатка на основну плату по основу радног стажа“.    Члан 5 (1) У члану 21 ставу 1 тачка c) мијења се и гласи: “c) исхрану (топли оброк) за један радни дан за пуно радно вријеме, као и за прековремени рад дужи од три сата у току једног радног дана у износу од 5,00 КМ (пет конвертибилних марака) за вријеме проведено на раду;”. (2) У члану 21 ставу 1 иза тачкe c) додаје се тачка d) и гласи: “d) изузетно од става 1 тачке c) овог члана запосленом који ради непуно радно вријеме  у току једног радног дана или који ради пуно радно вријеме које траје дуже од осам сати, изузев прековременог рада, исплаћује се накнада за топли оброк сразмјерно времену проведеном на раду.“   Члан 6  У члану 27 став 5 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: 01-02-2942/22 Брчко, 22. јуна 2022. године                                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                 СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ                                                                                                 Мр сц. Синиша Милић    


