
 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 ЗАКОНА О ПОСЛАНИЦИМА  СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  Члан 1 У Закону о посланицима Скупштине Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 6/18 – пречишћени текст и бројеви8/19 и 9/19), члан 13 мијења се и гласи:             „Члан 13                (Новчана накнада)  (1) Посланици имају право на одговарајућу новчану накнаду ради 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 новчану накнаду у висини од 5% накнаде из става 4 овога члана. (6) Новчане накнаде из ставова 2, 3, 4 и 5 овог члана подлијежу порезу на доходак. (7) Висина новчане накнаде предсједника, потпредсједника и посланика утврђује се рјешењем које доноси надлежна скупштинска комисија.“  Члан 2 Члан 14 мијења се и гласи:                      „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 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 



надокнаде прописане законима или општим актима Скупштине којима се уређују права, обавезе и одговорности посланика у Скупштини.“  Члан 3 Члан 15 мијења се и гласи:             „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.“  Члан 4 Члан 17 мијења се и гласи:            „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.“   Члан 5 Овај закон ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ.  Број: 01-02-2948/22 Брчко, 22. јуна 2022. године                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК                                                                        СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ                                                                                      Мр сц. Синиша Милић  


