
BOSNA I HERCEGOVINA  БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKT BIH СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТ БИХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516          Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. и факс: 049/215-516  На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст  („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 20/10) и члана 64 Пословника о раду Скупштине Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, 54/18 – пречишћени текст, 17/20 и 24/20), Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 1. редовној сједници одржаној 21. јануара 2021. године, доноси   О Д Л У К У  О УТВРЂИВАЊУ РАСПОРЕДА СЈЕДЕЊА ПОСЛАНИКА И ДРУГИХ ЛИЦА У САЛИ ЗА ПЛЕНАРНА ЗАСЈЕДАЊА СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ   Члан 1 Овом одлуком утврђује се распоред сједења посланика и других лица у сали за пленарна засједања Скупштине Брчко дистрикта БиХ у мандату 2020–2024. година.   Члан 2 Распоред сједења утврђује се на сљедећи начин:  (1) У посланичким клупама на лијевој страни, посматрано са мјеста предсједавајућег,  одређују се да сједе посланици из сљедећих политичких странака: - Странка демократске акције, пет (5) посланика;  - национална мањина – Алија Дењагић, један (1) посланик; - Странка за БиХ, два (2) посланика; - БХ БЛОК - СДП БиХ и НС БиХ, један (1) посланик; - Хрватска демократска заједница БиХ, два (2) посланика;  једно празно мјесто у клупи; - „Народ и Правда“, два (2) посланика; - национална мањина – Мејра Шечић, један (1) посланик.  Посланичке клупе попуњавају се по претходно наведеном редослиједу почевши од прве клупе посматрано са мјеста предсједавајућег.  (2) У посланичким клупама на десној страни, посматрано са мјеста предсједавајућег,  одређују се да сједе посланици из сљедећих политичких странака: - СНСД - ДЕМОС, три (3) посланика;  - Независни посланик Ђорђе Поповић; - Уједињена Српска, два (2) посланика; - Партија демократског прогреса, два (2) посланика; - Српска демократска странка, један (1) посланик; - Социјалистичка партија, четири (4) посланика; - СББ, два (2) посланика.  Посланичке клупе попуњавају се по претходно наведеном редослиједу почевши од прве клупе посматрано са мјеста предсједавајућег.  (3) Мјеста предвиђена за сједење десно од мјеста предсједавајућег у истом реду  



одређена су за потпредсједника Скупштине, градоначелника, замјеника градоначелника и главног координатора.  (4) Мјеста за сједење лијево од мјеста предсједавајућег у истом реду одређена су за Стручну службу Скупштине.  (5) Мјеста за сједење која се налазе иза мјеста предсједавајућег одређена су за шефове одјељења у Влади Брчко дистрикта БиХ или друга лица по овлашћењу градоначелника, представнике правосуђа и других институција Брчко дистрикта БиХ.   (6) Мјеста за сједење која се налазе испред мјеста предсједавајућег, а иза посланичких клупа, одређена су за сједење акредитованих представника медија, представника међународних институција и других гостију.  Члан 3 Распоред сједења посланика у Скупштини Брчко дистрикта БиХ важи за овај сазив Скупштине.   Члан 4 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од прве сљедеће сједнице Скупштине.  Број:01-02-412/21  Брчко, 21. јануара 2021. године     ПРЕДСЈЕДНИК                                                                              СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ                                                                                               Мр сц. Синиша Милић   Достављено: 1. Предсједнику 2. Потпредсједнику 3. Градоначелнику 4. Посланичким клубовима и независним посланицима 5. Сектору за опште послове и стратешко планирање 6. Архиви   


