
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10) и чланова 64, 129 и 130 
Пословника о раду Скупштине Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко
дистрикта БиХ“ бројеви 17/08 и 20/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 29. 
редовној сједници одржаној 7. јула 2010. године, разматрајући Нацрт закона о порезу
на добит, доноси

ОДЛУКУ
О ОДРЖАВАЊУ СТРУЧНЕ И ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ

ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ

Члан 1

Овом одлуком уређује се начин одржавања стручне и јавне расправе о Нацрту
закона о порезу на добит.

Члан 2

Носиоци активности спровођења стручне и јавне расправе су Комисија за
буџет Скупштине Брчко дистрикта БиХ и Дирекција за финансије Брчко дистрикта
БиХ.

Члан 3

          Задужује се Влада Брчко дистрикта БиХ да у року од три (3) дана од дана
усвајања ове одлуке, Нацрт закона из члана 1 ове одлуке учини доступним на веб-
страници Владе Брчко дистрикта БиХ www.bdcentral.net.

Члан 4

Стручна и јавна расправа одржаће се:

- стручна расправа 30. августа 2010. године у сали за едукацију Дирекције за
финансије,  с почетком у 11.00 часова;

- јавна расправа 31. августа 2010. године у сали за едукацију Дирекције за
финансије,  с почетком у 11.00 часова.

Члан 5

Финансијска средства за организовање и спровођење стручне и јавне расправе
обезбиједиће Влада Брчко дистрикта БиХ.

Члан 6 

www.bdcentral.net.


Након спроведених расправа Комисија за буџет Скупштине Брчко дистрикта
БиХ сумираће комплетну расправу и поднијети Скупштини извјештај с предлозима и
мишљењима са стручне и јавне расправе.

Члан 7

Записник са стручне и јавне расправе биће достављен посланицима
Скупштине Брчко дистрикта БиХ и градоначелнику Брчко дистрикта БиХ најмање
петнаест (15) дана прије него што се Нацрт закона упути у процедуру другог читања.

Члан 8

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