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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), члана 64 Пословника о раду
Скупштине Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ бројеви
17/08 и 20/10) и Предлога одлуке градоначелника, број: 02-000014/11 од 11. јануара
2011. године, Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 38. редовној сједници одржаној 12. 
јануара 2011. године, доноси

                                                            

ОДЛУКУ
О  ИЗДВАЈАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ИЗ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ

БУЏЕТА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Члан 1

Одобрава се издвајање новчаних средстава у износу од 43.165,14 КМ, из
средстава текуће резерве буџета Брчко дистрикта БиХ за 2011. годину, у складу са
Одлуком о привременом финансирању одјељења и институција Брчко дистрикта БиХ
за период од 1. јануара 2011. године до 31. марта 2011. године, број: 01-02-335/10 од
29. децембра 2010. године, организациони код 29010001, економски код 614 200, у
сврху исплате надокнаде за животиње над којима је извршена мјера усмрћивања –
успављивања и нешкодљивог уклањања заражених животиња.

Члан 2

   Новчана средства из члана 1 ове одлуке исплатиће се власницима обољелих
животиња, и то:

1. на име Ђоке (Митра) Перића, власника двије краве обољеле од Q грознице, 
износ од 5.087,70 КМ, на рачун отворен код UniCredit банке, број рачуна банке
3383702505831345 број штедног рачуна 45014253000;

2. на име Мате (Филипа) Гељића, власника краве обољеле од бруцелозе, износ
од 2.453,00 КМ, на рачун отворен код Загребачке банке, број рачуна банке
3383702500000966 број штедног рачуна 45441072002;

3. на име Мирсада (Адема) Чандића, власника краве обољеле од Q грознице, 
износ од 2.769,53 КМ, на рачун отворен код НЛБ Тузланске банке, број рачуна
банке 1327300000000566 број штедног рачуна 1024010011076;

4. на име Сулејмана (Сафета) Чандића, власника краве обољеле од Q грознице, 
износ од 1.900,01 КМ, на рачун отворен код НЛБ Тузланске банке, број рачуна
банке 1327300000000566 број штедног рачуна 102172949;

5. на име Алије (Салке) Хусића, власника краве обољеле од бруцелозе, износ
од 2.348,50 КМ, на рачун отворен код НЛБ Тузланске банке, број рачуна банке
1327300000000566 број штедног рачуна 101517063;

6. на име Мевлудина (Сафета) Чандића, власника двије краве обољеле од Q 
грознице, износ од 4.516,40 КМ, на рачун отворен код НЛБ Тузланске банке,
број рачуна банке 1327300000000566 број штедног рачуна 1024010011985;



7. на име Мује (Мустафе) Кадрића, власника краве обољеле од Q грознице, 
износ од 2.268,00 КМ, на рачун отворен код Привредне банке Сарајево, број
рачуна банке 101-121-00000011-90 број штедног рачуна 21-1101-0018250;

8. на име Сафета (Салиха) Бечића, власника краве обољеле од Q грознице, 
износ од 2.178,00 КМ, на рачун отворен код Тузланске банке д. д. Тузла, број
рачуна банке 1327300000000566 број штедног рачуна 10-50-24-000746-2;

9. на име Нусрета (Сулејмана) Чандића, власника краве обољеле од Q 
грознице, износ од 1.978,00 КМ, на рачун отворен код Тузланске банке, број
рачуна банке 1327300000000566 број штедног рачуна 1024010012744;

10. на име Изудина (Мехе) Мемишевића, власника краве обољеле од Q грознице, 
износ од 1.943,00 КМ, на рачун отворен код Тузланске банке, број рачуна
банке 1327300000000566 број штедног рачуна 1322402002475019;

11. на име Садика (Алије) Лејлића, власника четири краве обољеле од Q 
грознице, износ од 9.326,00 КМ, на рачун отворен код Intesa Sanpaolo банке
д. д., број рачуна банке 154-001-000000-1910 број штедног рачуна 543-033-21-
13614;

12. на име Шерифа (Алије) Лејлића, власника краве обољеле од Q грознице, 
износ од 2.243,00 КМ, на рачун отворен код УПИ банке филијала Брчко, број
рачуна банке 154-001-00000019-10 број штедног рачуна 543-013-21-13514;

13. на име Сејфудина (Алије) Лејлића, власника двије краве обољеле од Q 
грознице, износ од 4.154,00 КМ, на рачун отворен код Intesa Sanpaolo банке
д. д., број рачуна банке 154-001-00000019-10 број штедног рачуна 542966-21-
13620;

Члан 3

За реализацију ове одлуке задужују се Одјељење за пољопривреду
шумарство и водопривреду Владе Брчко дистрикта БиХ и Дирекција за финанције
Брчко дистрикта БиХ – Трезор.

Члан 4

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном
гласнику Брчко дистрикта БиХ.

Број: 01-02 -339/11
Брчко, 12. јануара 2011. године                                                                                                                           

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

             
Достављено:                                                            Иван Крндељ, дипл. ек.

1) Потпредсједнику;
2) Градоначелнику;
3) Одјељењу за пољопривреду, шумарство и водопривреду;
4) Дирекцији за финансије Брчко дистрикта БиХ –

Трезору;
5) Сектору за координацију политика и опште послове –

           Одсјеку за опште послове;
6) Архиви.




