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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 – пречишћени текст („Службени гласник Брчко 
дистрикта БиХ“ број 54/18) и Предлога одлуке Владе Брчко дистрикта БиХ, број 
предмета: 02-000040/19, број акта: 01. 11-1161ДС-002/19 од 5. марта 2019. године, 
Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 43. редовној сједници одржаној 13. марта 2019. 
године, доноси 

  
 
 

О Д Л У К У  
О ЗАДУЖЕЊУ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ПО ПРОЈЕКТУ „ЛУКА БРЧКО“ 

 
 
 

Члан 1 
Одобрава се задужење Брчко дистрикта БиХ по пројекту „Лука Брчко“ у износу 

од 10.000.000,00 евра, које се састоји од: 
 

●  дугорочног зајма од Европске банке за обнову и развој (EBRD) у укупном износу од 
10.000.000,00 евра, 

 
а намијењеног за финансирање обнове и оптимизације друмског и жељезничког 
приступа Луци и припадајуће инфраструктуре унутар Луке Брчко. 
 

 
Члан 2 

Услови под којима ће се Брчко дистрикт БиХ задужити: 
 

a) Зајам се одобрава у укупном износу од 10.000.000,00 евра, а састоји се од двије 
транше: прва транша у износу од 7.000.000,00 евра и друга, уколико буде 
потребно, у износу од 3.000.000,00 евра; 

b) Рок отплате зајма: петнаест (15) година; 
c) Грејс-период: три (3) године; 
d) Отплата зајма: дванаест (12) година, полугодишње; 
e) Каматна стопа: 1,00% годишње плус 6-мјесечни еврибор (EURIBOR) за зајмове с 

промјењивом каматном стопом, уз опцију фиксирања каматне стопе; 
f) Провизија на расположива, а неисплаћена средства: 0,5% годишње; 
g) Једнократна провизија: 1% износа главнице, платива на прву траншу зајма 

након потписивања уговора о зајму, а на другу траншу само ако та средства 
буду потребна. 

 
Члан 3 

Саставни дио ове одлуке је потписани Уговор о зајму између Босне и 
Херцеговине и Европске банке за обнову и развој. 



 
Члан 4 

На основу потписаног Уговора о зајму између Босне и Херцеговине и Европске 
банке за обнову и развој, Брчко дистрикт Босне и Херцеговине ће закључити 
супсидијарни споразум с Министарством финансија и трезора Босне и Херцеговине. 
 
 

   Члан 5 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику Брчко дистрикта БиХ.  
 
 

Број: 01-02-553/19                                                     
Брчко, 13. марта 2019. године                                                  ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                              

  СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
                                             Есед Кадрић 
 
 
 
Достављено: 

1. Предсједнику; 
2. Потпредсједнику; 
3. Градоначелнику; 
4. Одјељењу  за просторно планирање и имовинско-правне послове; 
5. Одјељењу  за привредни развој, спорт и културу; 
6. Одјељењу  за јавни регистар; 
7. Одјељењу  за јавне послове; 
8. Одјељењу  за комуналне послове; 
9. Дирекцији  за финансије; 
10. ЈП „Комунално Брчко“; 
11. ЈП „Лука Брчко“; 
12. Сектору за опште послове и стратешко планирање;  
13. Архиви. 

 


