
  BOSNA I HERCEGOVINA  БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH  СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА 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 Босне и Херцеговине – пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10) Скупштина Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на 12. редовној сједници одржаној 15. јула 2021. године, усваја   ЗАКОН  О ДОПУНИ ЗАКОНА О УБЛАЖАВАЊУ НЕГАТИВНИХ ЕКОНОМСКИХ ПОСЉЕДИЦА ИЗАЗВАНИХ СТАЊЕМ ПРИРОДНЕ НЕСРЕЋЕ ЗБОГ КОВИДА-19 У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ   Члан 1 У Закону о ублажавању негативних економских посљедица изазваних стањем природне несреће због Ковида- 19 у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ бројеви 17/20 и 40/20) врши се допуна на начин да се иза члана ,,4а (Подстицаји)“ додаје нови члан 4b који гласи: „Члан 4b (Подстицаји за 2020. годину) (1) Задужује се Одјељење за пољопривреду, шумарство и водопривреду Владе Брчко дистрикта БиХ да сачини списак на основу којег ће се извршити исплата преосталих новчаних средстава намијењених за подстицај у пољопривредној производњи (износ од 20%), по основу одлука о издвајању новчаних средстава за подстицај за 2020. годину, којима је у складу с чланом 15 ставом 2 исплаћен износ од 80% од укупног износа подстицаја утврђеног Правилником о начину и условима за подстицај у пољопривредној производњи за 2020. годину. (2) Списак из става 1 овог члана за исплату преосталих новчаних средстава намијењених за подстицај у пољопривредној производњи за 2020. годину (износ од 20%) треба да садржи: a) број и датум одлука о издвајању новчаних средстава за подстицај за 2020. годину којима је у складу с чланом 15 ставом 2 исплаћен износ од 80% од укупног износа подстицаја утврђеног Правилником о начину и условима за подстицај у пољопривредној производњи за 2020. годину; b) име и презиме, односно назив корисника подстицаја коме је исплаћен износ од 80%; c) износ исплаћених новчаних средстава за подстицај у пољопривредној производњи за 2020. годину (80%); d) преостали износ новчаних средстава за исплату (20%). (3) Списак сачињен у складу са одредбама става 2 овог члана, Одјељење за пољопривреду, шумарство и водопривреду Владе Брчко дистрикта БиХ ће доставити Дирекцији за финансије Брчко дистрикта БиХ на исплату и исти објавити на службеној интернет-страници Владе Брчко дистрикта БиХ.“  Члан 2 Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.  Број: 01-02-3142/21 Брчко, 15. јула 2021. године                ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                          СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ                                                                                                            Мр сц. Синиша Милић 


