
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта  Босне и Херцеговине («Службени 

гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 1/00, 4/00, 7/04, 20/05, 24/05 и 3/07), Скупштина 

Брчко дистрикта БиХ на 6. ванредној сједници одржаној 5. маја 2007. године,  донијела 

је     

 

З    А    К    О    Н 

о измјенама и допунама Закона о финансирању политичких странака из буџета 

Брчко дистрикта Босне и Херцеговине 

 
Члан 1 

 У Закону о финансирању политичких странака из буџета Брчко дистрикта Босне 

и Херцеговине («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ» број 29/04), у члану 1 иза 

става 1 додаје се став 2, који гласи: 

 «На остала питања начина и услова под којима политичке странке и чланови 

политичких странака, који дјелују у њихово име, обезбјеђују средства за рад, 

непосредно се примјењују одредбе Закона о финансирању политичких партија 

(«Службени гласник БиХ» број 22/00).» 
 

Члан  2 

 У члану 4 ставу 1 тачки 2,  и члановима 8, 10 и 13  Закона о финансирању 

политичких странака из буџета Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, иза ријечи 

«политичких странака», додају се ријечи «и њихових посланичких клубова у 

Скупштини Брчко дистрикта». 

 

Члан 3 

 Досадашњи члан 9 Закона о финансирању политичких странака из буџета Брчко 

дистрикта Босне и Херцеговине мијења се и убудуће ће гласити: 

«(1)   Средства издвојена за редован рад политичких странака и њихових      

посланичких клубова у Скупштини Брчко дистрикта распоређују се на тај 

начин да се 30% средстава распоређује у једнаким износима свим 

посланичким клубовима политичких странака заступљених у Скупштини 

Брчко дистрикта, док се 70% од укупног износа распоређује сразмјерно 

броју посланичких мјеста које свака политичка странка има у Скупштини 

Брчко дистрикта у тренутку расподјеле. 

            «(2)       Независни посланик може бити члан једног посланичког клуба, по свом  

                     избору, а његова права и дужности су једнаки правима и дужностима  

                     осталих чланова тог посланичког клуба. 

             «(3)        Детаљнији начин расподјеле средстава из става 1 овог члана уредиће се             

        Пословником Скупштине Брчко дистрикта.» 

 

 

Члан 4 

 Овај закон ступа даном доном доношења и биће објављен у «Службеном 

гласнику Брчко дистрикта БиХ». 

 

 

Број: 0-02-022-53/07                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Брчко, 5. маја 2007. године                                СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

         Проф. др Милан Томић, с.р. 


