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    Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а                           B o s n a  i  H e r c e g o v i n a 
              БРЧКО ДИСТРИКТ                            BRČKO DISTRIKT 

        БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ                             BOSNE I HERCEGOVINE 

  СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТA                              SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA 
 
На основу члана 23 става 2 Статута Брчко дистрикта БиХ («Службени гласник Брчко 

дистрикта БиХ», бројеви 1/00, 4/00, 7/04, 20/05 и 24/05) и  Предлога одлуке градоначелника 
о начину утрошка новчаних средстава намијењених за санацију стамбених јединица у 2006. 
години, број: 0-014-000759/06 од 01. 02. 2006. године, а у складу с планираним средствима 
обезбијеђеним буџетом Брчко дистрикта БиХ намијењеним за санацију стамбених јединица 
у 2006. години, Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 26. сједници одржаној 08. фебруара 
2006. године, донијела је 

ОДЛУКУ 

О НАЧИНУ УТРОШКА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА  

НАМИЈЕЊЕНИХ ЗА САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА У 2006. ГОДИНИ 

 

 

Члан 1 

Овом одлуком усваја се начин утрошка новчаних средстава до 10.000,00 КМ, 
обезбијеђених буџетом текућих потреба Брчко дистрикта БиХ, намијењених за санацију 
стембених јединица у 2006. години. 

Члан 2 

 Новчана средства из члана 1 ове одлуке исплаћиваће се готовински на жиро-рачуне 
одабраних корисника с Коначне листе корисника  овог програма, коју објављује Одјељење 
за расељена лица, избјеглице и стамбена питања. 
 

Члан 3 

 Основ за утврђивање висине новчаних средстава за исплату биће одређен 
предмјером и предрачуном, одређеним тренутним просјечним цијенама грађевинског 
материјала. 
 

Члан 4 

 Коначна листа за исплату реализоваће се закључивањем  одговарајућег уговора 
између одабраних корисника и Брчко дистрикта БиХ, који по овлашћењу градоначелника, 
потписује шеф Одјељења за расељена лица, избјеглице и стамбена питања. 
 

Члан 5 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
Брчко дистрикта БиХ". 
 
Број: 0-02-022-13/06                                                                                                                 
Брчко, 08. фебруар 2006. године                                                                 
                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                            СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
                                                                                                          

                                                                                       Проф. др Милан Томић 

ДОСТАВЉЕНО: 
1. Градоначелнику; 
2. Предсједнику Скупштине; 
3. Потпредсједнику Скупштине; 
4. Шефу Одјељења за буџет и финансије; 
5. Шефу Одјељења за расељена лица, избјеглице и стамбена питања; 
6. Директору Управе прихода; 
7. Стручној служби Владе; 
8. Архиви. 


