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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 („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број
17/08) и Предлога одлуке градоначелника, број: 02-01.2-000250/10 од 12. марта 2010. 
године, Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 22. редовној сједници одржаној 17. марта  
2010. године, доноси

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ АМАНДМАНА НА БУЏЕТ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2010. ГОДИНУ

Члан 1

(1) У буџету Брчко дистрикта БиХ за 2010. годину, врши се повећање
финансирања из вишка прихода над расходима из ранијих година (средства из
капиталног буџета 2009. године) у износу од 370.000,00 КМ, тако да ће укупно
финансирање из вишка прихода над расходима за 2010. годину износити
8.262.368,30 КМ.

(2)  Износ од 370.000,00 КМ се односи на:

     (а) Брисање позиције усвојене Капиталним буџетом за 2009. годину на  
организационом коду 139  – Борачко-инвалидска заштита и цивилне жртве рата
(Одјељења за здравство и остале услуге), економски код 821200 – Набавка
грађевина у износу од 320.000,00 КМ, капитални пројекат „Изградња споменика АР
БиХ 110.000,00 КМ, изградња споменика ХВО 110.000,00 КМ и уређење простора око
споменика и пратећи трошкови за споменик српским браниоцима Брчког 100.000,00 
КМ“ и
      (b) Смањење Капиталног буџета за 2009. годину на организационом коду 393 –
Сектор за одржавање (Канцеларија за управљање јавном имовином), економски код
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, у износу од 50.000,00 КМ на  
капиталном пројекту „Уређење простора око споменика и пратећи трошкови за
спомен-обиљежја у Брчком“ (3x25.000,00 КМ).
      (3) Пројекат из капиталног буџета за 2009. годину „Уређење простора око
споменика и пратећи трошкови за спомен-обиљежја у Брчком“ (3x25.000,00 КМ) у
преосталом износу од 25.000,00 КМ, мијења назив у пројекат „Уређење простора око
споменика и пратећи трошкови за спомен-обиљежје цивилним жртвама рата“.

      (4)  Укупан буџет за 2010. годину износиће 203.917.638,30 КМ.



Члан 2

Средства из члана 1 ове одлуке се распоређују у Буџет за 2010. годину на
организациони код 19010001 – Служба за администрацију и статистику Одјељења
(Одјељење за здравство и остале услуге), на економски код 614300 – Грантови
непрофитним организацијама, на име:

(a) Гранта Удружењу грађана „Да се не заборави“ у износу од  135.000,00 КМ, и то
на име гранта за изградњу споменика Армији БиХ у износу од 110.000,00 КМ и
гранта за уређење простора око споменика и пратећи трошкови за одржавање
споменика у износу од 25.000,00 КМ;

(b) Гранта Удрузи обитељи погинулих и несталих хрватских бранитеља Равне
Брчко у износу од 135.000,00 КМ и то на име гранта за изградњу споменика
ХВО у износу од 110.000,00 КМ и гранта за уређење простора око споменика и
пратећи трошкови за одржавање споменика у износу од 25.000,00 КМ;

(c) Гранта Удружењу ветерана борачке организације РС Брчко дистрикта БиХ у
износу од 100.000,00 КМ на име гранта за уређење простора око споменика и
пратећи трошкови за споменик српским браниоцима Брчког.

Члан 3

Ова одлука ступа на снагу даном доношења  и биће објављена у Службеном
гласнику Брчко дистрикта БиХ. 

Број: 01-02 -204/10 
Брчко, 17. марта 2010. године                                                                                                                           

ПРЕДСЈЕДНИК
  СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

             
                                                                                          Мирсад Ђапо, дипл. правник

Достављено:

1. Предсједнику;
2. Потпредсједнику;
3. Градоначелнику;
4. Дирекцији за финансије;
5. Секретаријату Владе – Сектору за опште послове;
6. Секретаријату Владе – Сектору за правне послове;
7. Архиви.




