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На основу чланoва 40 и 54 Пословника о раду Скупштине Брчко дистрикта БиХ — пречишћен
текст ("Службени гласник Брчко дистрикта БиХ", бројеви 54/18, 17/20 и 24/20), а у складу с
чланом 31 Закона о извршењу буџета Брчко дистрикта Босне и Херцеговине за 2021.
годину („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 04/21), Комисија за управу и
финансије Скупштине Брчко дистрикта БиХ на 7. сједници одржаној 6. јула 2021. године и 14. јула
2021. године, доноси

ОДЛУКУ
о начину расподјеле средстава донација Скупштине Брчко дистрикта БиХ
Члан 1
(Предмет)
Овом одлуком утврђују се намјена, надлежност за додјелу, критеријуми, начин и
поступак расподјеле, вођење евиденција и контрола утрошка средстава Скупштине
Брчко дистрикта БиХ предвиђених у буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину за текуће
донације појединцима и непрофитним организацијама.
Члан 2
(Намјена)
(1) Средства из члана 1 ове одлуке могу се додјељивати за сљедеће намјене:
a) једнократне помоћи физичким лицима за рјешавање стања социјалне потребе,
лијечење, реализацију ваннаставних активности студената и активности ради
промовисања и подизања угледа Брчко дистрикта БиХ;
b) једнократне помоћи удружењима, спонзорства, односно покровитељства, за
реализацију планираних активности.
(2) Социјалном потребом у смислу ове одлуке сматра се трајно или привремено
стање у коме се налази одређено лице или породица проузроковано
елементарним непогодама и другим несрећама, општом економском кризом,
психофизичким стањем појединца или другим разлозима који се не могу
отклонити без помоћи заједнице.
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Члан 3
(Надлежност за додјелу једнократних помоћи)
Предсједник Скупштине Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: предсједник)
одлуком додјељује донације на основу програма утрошка средстава из члана 8 ове
одлуке.
Члан 4
(Критеријуми које морају испуњавати физичка лица)
(1) Да би могла да користе средства донација физичка лица морају испуњавати
сљедеће опште критеријуме:
a)
b)

да имају пребивалиште на територији Брчко дистрикта БиХ;
да имају текући рачун код пословне банке.

(2) Поред општих критеријума из става 1 овог члана појединци морају испуњавати
најмање један од сљедећих посебних критеријума:
a) да су у стању социјалне потребе како је дефинисано чланом 2 ставом 2 ове
одлуке;
b) да трошкови лијечења у потпуности не подлијежу здравственој заштити у складу
са релевантним прописима;
c) да учествују у програмима размјене студената или програмима других
ваннаставних активности од значаја за академске студије;
d) да својим дјеловањем промовишу и подижу углед Брчко дистрикта БиХ кроз
спортске, умјетничке, књижевне, научноистраживачке, културне и друге значајне
активности.
Члан 5
(Критеријуми које морају испуњавати удружења)
Да би могла да користе средства донација удружења морају испуњавати сљедеће
критеријуме:
a) да су регистрована код надлежног суда у складу са релевантним прописима;
b) да су испунила обавезе и оправдала утрошак средстава додијељених за
реализацију програма, пројеката или активности од било ког буџетског
корисника у Брчко дистрикту БиХ у претходној години;
c) да имају трансакциони рачун у пословној банци;
d) да планирана активност за чију реализацију подносе захтјев за једнократну
помоћ није и неће бити финансирана или суфинансирана од било ког
буџетског корисника у Брчко дистрикту БиХ током 2021. године.
Члан 6
(Подношење захтјева)
(1) Физичка лица подносе захтјев за додјелу једнократне помоћи на прописаном
обрасцу уз који су обавезна да приложе:
a) доказ о пребивалишту на територији Брчко дистрикта БиХ, односно потврду о
пребивалишту издату од надлежног органа или фотокопију личне карте која
остаје уз захтјев уз сагласност подносиоца захтјева;
b) потврду банке о броју текућег рачуна код које подносилац захтјева има
отворен рачун или фотокопију банковне картице уколико је на картици
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назначена цјелокупна инструкција за плаћање;
изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу на прописаном
обрасцу о материјалном статусу подносиоца захтјева, односно породице
уколико захтјев подносе за рјешавање стања или реализацију активности из
члана 4 става 2 тачака а), b) и c) ове одлуке, овјерену од надлежног органа;
d) доказ о здравственом статусу подносиоца захтјева са свом релевантном
документацијом којом се доказује испуњеност критеријума из члана 4 става
2 тачке b) ове одлуке, уколико подносе захтјев за лијечење;
e) доказ о учешћу у програмима размјене студената или програмима других
ваннаставних активности, уколико захтјев подносе за реализацију активности
из члана 4 става 2 тачке c);
f) документацију којом ће се доказати испуњеност критеријума из члана 4 става
2 тачке d) ове одлуке, уколико подносе захтјев за реализацију спортских,
умјетничких, књижевних, научноистраживачких, културних и других
активности од значаја;
g) другу релевантну документацију којом се доказује испуњеност критеријума
из члана 4 ове одлуке.
c)

(2) Удружења подносе захтјев за додјелу једнократне помоћи на прописаном
обрасцу уз који су обавезна да приложе:
a) копију рјешења о упису у судски регистар и актуелни извод из судског регистра
који није старији од три мјесеца;
b) копију потврде о регистрацији издату од надлежног органа;
c) план и програм рада удружења за 2021. годину;
d) изјаву под пуном кривичном и материјалном одговорношћу на прописаном
обрасцу да су испунила обавезе и оправдала утрошак средстава додијељених за
реализацију програма, пројеката или активности од било ког буџетског
корисника у претходној години, овјерену од надлежног органа;
e) изјаву под пуном кривичном и материјалном одговорношћу на прописаном
обрасцу да планирана активност за чију реализацију подносе захтјев за
једнократну помоћ није и неће бити финансирана или суфинансирана од било
ког буџетског корисника у Брчко дистрикту БиХ током 2021. године.
(3) Захтјев из става 1 овог члана подноси се на обрасцу (образац број 1) који је
саставни дио ове одлуке.
(4) Захтјев из става 2 овог члана подноси се на обрасцу (образац број 2) који је
саставни дио ове одлуке.
(5) Изјава из става 2 тачке d) овог члана подноси се на обрасцу (образац број 3) који
је саставни дио ове одлуке.
(6) Изјава из става 2 тачке e) овог члана подноси се на обрасцу (образац број 4) који
је саставни дио ове одлуке.
(7) Изјава из става 1 тачке c) овог члана подноси се на прописаном обрасцу (образац
број 6) који је саставни дио ове одлуке.
(8) Обрасци из ставова 3, 4, 5, 6 и 7 овог члана биће доступни на интернет-страници
www.skupstinabd.ba.
(9) Предсједник ће именовати комисију која ће вршити контролу поднесених захтјева
за додјелу донација и документације прописане чланом 6 ове одлуке која се
доставља уз захтјев.
(10) Комисија из става 9 овог члана ће вршити контролу поднесених захтјева
најмање једном мјесечно о чему ће сачинити извјештај који ће доставити
предсједнику.
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Члан 7
(Износи једнократних помоћи физичким лицима и удружењима)
(1) Једнократна помоћ физичким лицима не може бити већа од 500,00 (пет стотина)

конвертибилних марака.
(2) Једнократна помоћ удружењима не може бити већа од 5.000,00 (пет хиљада)

конвертибилних марака.
Члан 8
(Програм утрошка средстава)
(1) Расподјела средстава донација утврђује се програмом утрошка средства који на
предлог предсједника Скупштине доноси скупштинска Комисија за управу и
финансије (у даљем тексту: Комисија).
(2) Обавезни елементи програма утрошка средстава су:
а) назив програма;
b) правни основ додјеле средстава;
c) сврха програма;
d) критеријуми за расподјелу средстава;
е) висина средстава;
f) извори средстава;
g) корисник средстава;
h) рок у коме средства морају бити утрошена;
i) начин и контрола утрошка средстава;
ј) начин и рок извјештавања о утрошку примљених средстава.
(3) Средства донација не могу се додјељивати прије усвајања програма утрошка
средстава.
Члан 9
(Извјештаји о утрошку средстава)
(1) Удружења којима су додијељена средства донација дужна су да предсједнику

Скупштине доставе извјештај о намјенском утрошку средстава у року од тридесет (30)
дана од дана окончања пројекта, односно програма.
(2) Удружења којима су додијељена средства донација која се не односе на пројекте,

односно програме дужна су да поднесу извјештај о намјенском утрошку средстава
додијељених у претходној години до дана подношења захтјева за нова средства, а
најкасније до 30. септембра текуће године за претходну годину.
(3) Извјештај о утрошку средстава састоји се од текстуалног и финансијског дијела.
(4) Текстуални дио извјештаја о утрошку средстава подноси се на прописаном обрасцу

који је у прилогу ове одлуке (образац број 5) и који ће бити доступан на интернетстраници www.skupstinabd.ba.
(5) Финансијски дио извјештаја о утрошку средстава састоји се од копија оригиналних

рачуна са пратећим отпремницама и других прописаних рачуноводствених исправа,
као и копија извода из банке на којима су видљиве промјене стања по основу
приложених рачуна, вирмана или благајничких исплата као доказа да су плаћања
извршена.
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(6) Корисник средстава је дужан да чува оригиналну финансијску документацију, те да је

у случају потребе, учини доступном за разматрање и контролу од стране комисије из
члана 10 ове одлуке, било ког другог лица које овласти предсједник Скупштине или
било ког другог законом овлашћеног органа.
(7) Уколико удружење не достави извјештај о утрошку средстава и не оправда

додијељена средства у роковима прописаним ставовима 1 и 2 овог члана
предсједник Скупштине ће затражити повраћај цјелокупног износа додијељених
средстава на Јединствени рачун трезора Брчко дистрикта Босне и Херцеговине у року
од тридесет (30) дана од дана када се писаним путем затражи повраћај средстава, у
супротном се покреће поступак пред надлежним органом против удружења које није
оправдало додијељена средства.
(8) Удружењима која не доставе извјештај о утрошку средстава донација и не оправдају

средства не могу се поново додјељивати средства донација Скупштине Брчко
дистрикта БиХ све док не оправдају претходно одобрена средства.
(9) Физичка лица којима су додијељена средства донација нису дужна да подносе

извјештај о утрошку средстава.

Члан 10
(Надлежност за контролу извјештаја о утрошку средстава)
(1) Контрола извјештаја о утрошку средстава донација је у надлежности комисије коју
именује предсједник Скупштине.
(2) Комисија из претходног става вршиће контролу извјештаја о утрошку средстава на
основу достављене документације, а по потреби, у сврху одлучивања о
оправданости утрошених средстава може вршити и додатне контроле.
(3) О извршеној контроли комисија из става 1 овог члана ће сачинити записник који
ће доставити предсједнику Скупштине и Сектору из члана 11 става 1 ове одлуке.
Члан 11
(Евиденције)
(1) Сектор за административно-финансијске послове Стручне службе Скупштине води
евиденције корисника једнократне помоћи коју предсједник Скупштине додјељује
физичким лицима и удружењима.
(2) Евиденцију из става 1 овог члана чини евиденција о додијељеним једнократним
помоћима физичким лицима и евиденција о једнократним помоћима удружењима.
(3) Евиденција из става 1 овог члана састоји се од најмање сљедећих података:
a) име и презиме / назив корисника који је у текућој години био корисник
једнократне помоћи;
b) назив, број и датум одлуке о додјели једнократне помоћи;
c) износ једнократне помоћи;
d) намјена коришћења једнократне помоћи;
e) извјештај о утрошку средстава (датум подношења извјештаја, податак о контроли
извјештаја на основу записника из члана 10 става 3 ове одлуке).
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Члан 12
(Реализација одлука)
(1) За реализацију одлука предсједника Скупштине задужују се Стручна служба

Скупштине и Дирекција за финансије.
(2) Стручна служба Скупштине ће водити евиденцију о утрошку и расположивости

средстава донација, о чему ће извјештавати предсједника Скупштине.

Члан 13
(Прелазне одредбе)
(1) Ступањем на снагу ове одлуке ставља се ван снаге Одлука о критеријумима, начину и
поступку додјеле средстава грантова предсједника Скупштине Брчко дистрикта БиХ,
број: 01.1-02-235/17 од 9. марта 2017. године и 30. маја 2017. године.
(2) О захтјевима поднесеним прије ступања на снагу ове одлуке одлучиваће се у складу
са овом одлуком.
Члан 14
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном
гласнику Брчко дистрикта БиХ.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
КОМИСИЈЕ ЗА УПРАВУ И ФИНАНСИЈЕ
Сеад Софтић
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