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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени гласник 
Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10) и члана 64 Пословника о раду Скупштине Брчко дистрикта БиХ – 
пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 54/18), Скупштина Брчко дистрикта 
БиХ, на 47. редовној сједници одржаној 24. априла 2019. године, доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОЦЕДУРИ ИЗРАДЕ ПРОПИСА КОЈИ СЕ ПРЕДЛАЖУ 
У СКЛАДУ С ПОСЛОВНИКОМ О РАДУ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

 
 

Члан 1 
 

У Одлуци о процедури израде прописа који се предлажу у складу с Пословником о раду 
Скупштине Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 27/12) члан 10 мијења 
се и гласи: 

„Члан 10 
(Прибављање буџетске анализе и мишљења) 

 
(1)  Прије упућивања у скупштинску процедуру предлагач је дужан да прибави буџетску анализу и 
мишљења надлежних институција. 
(2)  Прво се од Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ тражи буџетска анализа утицаја 
прописа на буџет Брчко дистрикта БиХ, уколико ће примјена прописа имати буџетске импликације. 
(3) Нацрт прописа се уз буџетску анализу доставља Одјељењу за европске интеграције и 
међународну сарадњу, које треба да изврши идентификацију прописа ЕУ који регулишу област 
која се жели уредити предложеним прописом и након тога достави мишљење о усклађености 
предложеног прописа с правном тековином ЕУ. 
(4)  У случају да надлежно одјељење утврди да нацрт прописа у цијелости или дјелимично није у 
складу с правом ЕУ, даје мишљење уз препоруке за отклањање утврђених неусклађености. 
(5)  Предлагач је дужан да, у складу сa датим препорукама, отклони неусклађености. 
(6) Након што се отклоне евентуалне неусклађености, нацрт прописа се доставља 
Правобранилаштву Брчко дистрикта БиХ ради давања мишљења, у складу са Законом о 
Правобранилаштву Брчко дистрикта БиХ. 
(7)   Органи управе дужни су да израде буџетску анализу, односно дају мишљење у року од пет 
дана од дана пријема захтјева за израду буџетске анализе, односно давања мишљења.  
(8)   Уколико орган не поступи у складу с претходним ставом, нацрт прописа се може прослиједити 
у даљу процедуру без мишљења, односно буџетске анализе. 
(9)  У име предлагача захтјеве за буџетску анализу и потребна мишљења може упутити и Стручна 
служба Скупштине.“ 
     

Члан 2 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику Брчко 

дистрикта БиХ. 
 
Број: 01-02-603/19                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Брчко, 24. априла 2019. године                 СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
                                                                                                                  Есед Кадрић 
Достављено: 

1) Предсједнику; 
2) Потпредсједнику; 
3) Градоначелнику; 
4) Одјељењу за европске интеграције и међународну сарадњу; 
5) Дирекцији за финансије; 
6) Правобранилаштву Брчко дистрикта БиХ; 
7) Сектору за опште послове и стратешко планирање; 
8) Архиви. 

 


