
Неслужбена пречишћена верзија Закона о посланицима Скупштине Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине садржи: Закон о посланицима у Скупштини Брчко дистрикта Босне И Херцеговине 

(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 29/04), измјене и допуне Закона о посланицима у 

Скупштини Брчко дистрикту Босне И Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ бројеви: 

19/07, 2/08, 17/08, 1/09, 27/14 и 52/17, 08/19, 10/19 и 21/22). 
 
 
 

ЗАКОН 
О ПОСЛАНИЦИМА 

СКУПШТИНЕ 
БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

(Неслужбена пречишћена верзија) 
 
 

И. ОПШТЕ 

ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1 
Сврха 

 

Овим законом уређују се основи којима се посланици руководе приликом остваривања права и 

извршења дужности у Скупштини Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Скупштина). 
 

Члан 2 
Обављање надлежности 

 

Посланици ће обављати своје надлежности у складу са Статутом Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, 

овим законом, Законом о сукобу интереса у институцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, 

Пословником Скупштине Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 
 

Члан 3 
Слободни мандат 

 

(1)        Посланици су представници свих грађана Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. Они су 

слободни и независни у вршењу мандата. 
 

(2)        Посланици ступају на дужност по полагању заклетве на конститутивној сједници Скупштине, 
коју сазива предсједник, односно потпредсједник Скупштине ранијег сазива (уколико 
предсједник Скупштине ранијег сазива није поново изабран за посланика), у року од двије (2) 
седмице од потврђивања изборних резултата. 

 

(3)        Предсједника и потпредсједника Скупштине посланици бирају на начин који је прописан  

чланом 
29 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Статут). 
 

Члан 4 
 

(1) Наредбе  и  упутства  нису  обавезујући  за  посланика,  он  се  руководи  само  сопственом 
савјешћу. 

 
(2) Мандат припада посланику, а не политичкој странци, коалицији или листи независних кандидата 

која га је кандидовала на листи кандидата. 
 

(3) Договори  који  се  односе  на  давање  оставке  на  мандат  посланика  прије  или  током 
скупштинског мандата биће ништавни. 

 

Члан 5 
Извршење мандата 

 

(1)        Посланици ће своје мандате извршавати индивидуално и независно. 

 

(2)        Договори који се односе на начин извршења мандата биће ништавни. 

 



 

 

Члан 6 
Забрана дискриминације 

 
(1) Посланици неће бити извргнути дискриминацији због кандидатуре за мјесто посланика, 

добијања мандата и извршења мандата. 

 
(2) Неће бити дискриминације на радном мјесту: посланици неће добити отказ с радног мјеста 

због кандидатуре на мјесто посланика, добијања мандата и извршења мандата. 
 

(3) Изузетно од претходног става, радно правни статус лица запослених у орагнима јавне  управе и  

институцијама  Брчко  дистрикта  БиХ,  након кандидовања,  добијање мандата и  изврсење 

мандата посланика, регулисат ће се у складу са одредбама Закона о државној служби у органима 

јавне управе Брчко дистрикта БиХ. 
 

(4) Посланици имају право на слободно вријеме неопходно за извршење њиховог мандата. 
 
 

 
ИИ. ПОСЛАНИЧКИ ИМУНИТЕТ, УСКРАЋИВАЊЕ ДОКАЗА, 

ПРАВО НА ИНФОРМИСАНОСТ, ПРАВО НА ПРЕДЛАГАЊЕ, ПОСЛАНИЧКИ КЛУБОВИ 
 

Члан 7 
Имунитет 

 

(1)  Посланици неће бити кривично или грађански одговорни за било коју радњу извршену у оквиру 

њихових дужности у Скупштини. 
 

(2)  Посланици  се  могу  позвати  на  имунитет  у  роковима  и  на  начин  како  је  то  предвиђено 
Статутом и Законом о имунитету, за радње извршене у оквиру њихових дужности, али се он не 
може сматрати општом препреком за кривично гоњење или покретање парничног поступка 
за радње које се не односе или не произлазе директно из њихових дужности. 

 
(3)  У смислу овог закона “радње извршене у оквиру њихових дужности” подразумијевају радње 

које се односе или које директно проистичу из дужности коју посланици имају у Скупштини, 
како је то утврђено у Статуту, законима и другим прописима Брчко дистрикта. 

 

 

Члан 8 
                                                        Ускраћивање доказа 
 
 

Посланик у свако доба има право да одбије да објелодани доказ о лицима која су му повјерила 
чињенице или којима је посланик повјерио чињенице које су везане за извршење његовог мандата. 

 

Члан 9 
Одузимање и тражење 

 
(1)        У складу с правом посланика да одбије да да доказе, само уз сагласност Скупштине може се 

издати наредба да се одузму документи или електронски записи посланика, претресу посланици 
лично или њихове канцеларије и стамбени простори или одузме преписка и прислушкују 
телефонски разговори. 

 
(2)        Мјере  наведене  у  ставу  1,  или  коришћење  документације  која  је  раније  одузета,  биће 

забрањене у случају да Скупштина није дала сагласност. 
 

Члан 10 
Право на информисаност 

 

(1)        Посланик има право да буде редовно и на вријеме информисан о раду Скупштине, комисија, 

Владе и управе Брчко дистрикта, као и о свим другим питањима која су од важности за 

обављање његове функције. 
 



(2)        Тражена информација или извјештај доставиће се посланику у најкраћем могућем временском 
периоду, али не касније од 15 дана од дана пријема захтјева. 

 
 

Члан 11 
Право на предлагање 

 
Сваки  посланик  има  право  да  предложи  предлоге  законских  аката  у  складу  с надлежностима 
Скупштине. 

 

Члан 12 
Посланички клубови 

 
Два или више посланика могу да оформе посланички клуб у циљу координисања свога учешћа у 

раду 
Скупштине. 

ИИИ. НОВЧАНЕ НАКНАДЕ 

“Члан 13 
Новчана накнада 

 
(1) Посланици  имају  право  на  одговарајућу  новчану  накнаду  с  циљем  подржавања  своје 

независности. 

 (2) Предсједник Скупштине има право на мјесечну основну новчану накнаду у суми која ће 

износити 100 % мјесечне основне плате градоначелника Брчко дистрикта БиХ. 

 (3) Потпредсједник Скупштине има право на мјесечну основну новчану накнаду у  суми која 

ће износити 100 % мјесечне основне плате замјеника градоначелника Брчко дистрикта БиХ. 

 (4) Посланици Скупштине имају право на мјесечну основну новчану накнаду у суми која ће 

износити 70 % мјесечне основне накнаде предсједника Скупштине Брчко дистрикта БиХ.  

(5) Предсједавајући скупштинских комисија имају право на додатну мјесечну новчну 

накнаду у висини од 5 % накнаде из ставе 4 овога члана. 

(6) Новчане накнаде из ставова 2, 3, 4 и 5 овога члана подлијежу порезу на доходак. 
(7) Висина новчане накнаде предсједника, потпредсједника и посланика утврђује се рјешењем 

које доноси надлежна скупштинска комисија.”1 

 

“Члан 14 
(Накнада одређених материјалних трошкова и друге накнаде) 

 

Посланици  имају  право  на  надокнаду  свих  материјалних  трошкова  који  су  настали  као  

резултат обављања посланичке дужности, као и право на друге надокнаде прописане законима 

или општим актима Скупштине којима се уређују права , обавезе и одговорности посланика у 

Скупштини.”2 

 

„Члан 15  

(Додатак на новчану накнаду) 

 

 „Додатак на основну накнаду посланика који су професионализовали мандат представља 

увећање накнаде по основу радног стажа и то као додатак од 0, 30 % (нула зарез тридесет посто) 

на основну накнаду за сваку навршену годину радног стажа.”3 

 

 
1 Закон о измјенама Закона о заступницима Скупштине Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник 

Брчко дистрикта БиХ“ број: 21/22) 
2 Закон о измјенама Закона о заступницима Скупштине Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник 

Брчко дистрикта БиХ“ број: 21/22) 
3 Закон о измјенама Закона о заступницима Скупштине Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник 

Брчко дистрикта БиХ“ број: 21/22) 

 

 



ИВ. ПЕНЗИОНО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 

 Члан 16 

Скупштина уплаћује доприносе за пензионо и здравствено осигурање из буџета Брчко дистрикта за 
оне посланике који немају доприносе уплаћене на основу другог запослења. 

 

Члан 16а 

(Професионализација мандата) 

 

(1) Посланици  који  остварују  прво  из  члана  16  овог  закона  могу  поднијети  захтјев     за 

професионализацију мандата посланика у Скупштини Брчко дистрикта БиХ. 
 

(2) О утврђивању и престанку статуса професионалног посланика из става 1 овог члана одлучује 

рјешењем Комисија за управу и финансије Скупштине Брчко дистрикта БиХ, а уколико није 

формирана о захтјеву одлучује предсједавајући конститутивне сједнице Скупштине или 

предсједник Скупштине. 
 

(3) Посланици којима је утврђен статус професионалног посланика су у професионалном радном 

односу у Скупштини Брчко дистрикта БиХ. 
 

(4) Статус професионалног посланика престаје утврђивањем престанка права из члана 16 овог 
закона. 

 
 
(4) Статус професионалног посланика престаје утврђивањем престанка права из члана 16 овог 

закона. 

 

 

                                                                            “Члан 17 

 
Доприноси се израчунавају у складу с важећим прописима на основу новчаних накнада и 
додатака прописаних члановима 13 и 15 овог закона и одобравају се у буџету Брчко дистрикта 
БиХ.”4 
 

 

В. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 185 

 
Закон о посланицима Скупштине Брчко дистрикта БиХ ступио је на снагу 7. септембра 2004. 
године, a  његове   измјене и допуне 17. јула 2007. године, 20. фебруара 2008. године, 21. маја 
2008. године, 30. децембра 2008. године, 12. јула 2014. године, 30. децембра 2017. године, 4.априла 
2019. године, 8. маја 2019. године и 01.јула 2022. године. 

 

 
4 Закон о измјенама Закона о заступницима Скупштине Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник 

Брчко дистрикта БиХ“ број: 21/22) 
5 Закон о измјенама Закона о заступницима Скупштине Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник 

Брчко дистрикта БиХ“ број: 08/19) 



 

 


