
 1   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), у складу с члановима 70 и 71 Закона о буџету Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ број 34/19) а на Предлог градоначелника Брчко дистрикта БиХ, број: 02-000275/21 од 16. септембра 2021. године, Скупштина Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на 4. ванредној сједници одржаној 22. септембра 2021. године, доноси   О Д Л У К У  О ИЗМЈЕНАМА БУЏЕТА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2021. ГОДИНУ   Члан 1  (1) У буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину планирани приходи увећавају се за                        5.400,00 КМ.  (2) Наведено увећање односи се на увећање планираних прихода на организационом коду       31010001 – Служба заједничких послова (Одјељење за европске интеграције и међународну сарадњу) на економском коду (врсти прихода) 731111 – Донације из иностранства.  (3) Нова пројекција прихода у буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину износиће       232.080.442,79 КМ.  Члан 2  (1) У буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину увећава се финансирање у укупном износу од 9.037.018,37 КМ.  (2) Наведено увећање финансирања односи се на финансирање из средстава капиталног буџета 2019. и 2020. године по организационим, економским кодовима и капиталним пројектима како слиједи:  БУЏЕТСКИ КОРИСНИК Капитални буџет УКУПНО 2019. 2020. ПОЛИЦИЈА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 48,763.50 35,789.98 84,553.48 Униформисана крим полиција и др. (13010001) 48,763.50 35,789.98 84,553.48 821300 – Набавка опреме Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Заштитна кацига са визиром“ 7,500.00 0.00 7,500.00 821300 – Набавка опреме Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Изолациони апарат за дисање“ 4,000.00 0.00 4,000.00 



 2821300 – Набавка опреме Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Специјална опрема – опрема за посебне истражне радње“ 4,263.50 0.00 4,263.50 821300 – Набавка опреме Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Монокулар“ 1,000.00 0.00 1,000.00 821300 – Набавка опреме Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Софтвер за форензичку анализу и обраду видео-материјала“ 25,000.00 0.00 25,000.00 821500 – Набавка сталних средстава у облику права Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Софтвер за израду фоторобота“ 7,000.00 0.00 7,000.00 821300 – Набавка опреме Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Избацивач ЦС спреја“ 0.00 23,675.00 23,675.00 821300 – Набавка опреме Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Опрема за симултано гађање“ 0.00 1,393.51 1,393.51 821300 – Набавка опреме Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Машине, усисивачи за чишћење нове зграде“ 0.00 2,765.20 2,765.20 821300 – Набавка опреме Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Дупле коморе за сушење спорне и неспорне одјеће“ 0.00 7,956.27 7,956.27 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЈЕДНОСТ 1,470,724.91 50,000.00 1,520,724.91 Пододјељење за заштиту и спасавање (14010001) 1,468,341.74 50,000.00 1,518,341.74 821200 – Набавка грађевина Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Спољно уређење око подручних ватрогасних домова“ 23,163.31 0.00 23,163.31 821200 – Набавка грађевина Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Рјешавање водоснабдијевања за три подручна дома“ 49,465.25 0.00 49,465.25 821300 – Набавка опреме Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Набавка ватрогасне интервенционе опреме – 20 комплета“ 5,508.40 0.00 5,508.40 821300 – Набавка опреме Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Опрема за увођење система контроле пролаза у школама и другим објектима у власништву Владе Брчко дистрикта БиХ“ 16,919.98 0.00 16,919.98 821300 – Набавка опреме Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Набавка специјалне опреме за припаднике подручних ватрогасних јединица (комплет заштитна кацига са батеријском лампом, 35 ком.)“ 1,749.54 0.00 1,749.54 821300 – Набавка опреме Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Додатна средства за набавку и уградњу опреме за ватродојавни систем у згради Владе Брчко дистрикта БиХ“ 14,518.05 0.00 14,518.05 821200 – Набавка грађевина Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Додатна средства за изградњу надстрешнице за возила“ 1,652.60 0.00 1,652.60 



 3821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: „Надоградња и реконструкција постојећег навалног ватрогасног возила“ 9,864.61 0.00 9,864.61 821300 – Набавка опреме Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Набавка нових ватрогасних возила за опремање подручних ватрогасних домова“ 1,345,500.00 0.00 1,345,500.00 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: „Реконструкција пожарног пута – прилаз ријеци Сави“ 0.00 50,000.00 50,000.00  Служба заједничких послова (14030001) 2,383.17 0.00 2,383.17 821300 – Набавка опреме Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Набавка канцеларијског намјештаја“ 2,383.17 0.00 2,383.17 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ 32,472.08 0.00 32,472.08 Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ (15010001) 32,472.08 0.00 32,472.08 821200 – Набавка грађевина Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Изградња објекта МЗ Плазуље (завршетак)“ 11,026.86 0.00 11,026.86 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: „Реконструкција и санација објекта Гајеви у МЗ Буквик“ 1,637.42 0.00 1,637.42 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: „Реконструкција и санација и инвестиционо одржавање зграде МЗ Уловић“ 15,000.00 0.00 15,000.00 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: „Реконструкција зграде МЗ Крепшић 2“ 4,807.80 0.00 4,807.80 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ,  СПОРТ И КУЛТУРУ 47,876.25 140,859.37 188,735.62 Пододјељење за привредни развој (17010001) 0.00 90,000.00 90,000.00 821300 – Набавка опреме Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Набавка опреме за рад тијела за управљање пословним зонама“ 0.00 20,000.00 20,000.00 821200 – Набавка грађевина Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Израда Студије изводљивости и пројеката за пословне зоне“ 0.00 70,000.00 70,000.00 Пододјељење за туризам, културу и спорт (17020001) 47,876.25 50,859.37 98,735.62 821200 – Набавка грађевина Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Изградња спортско-рекреативног центра у МЗ Доња Скакава“ 1,708.77 0.00 1,708.77 821200 – Набавка грађевина Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Изградња игралишта за мале спортове у засеоку Хукељи, МЗ Ограђеновац“ 44,438.40 0.00 44,438.40 



 4821200 – Набавка грађевина Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Наставак изградње трибина уз фудбалско игралиште НК Динамо у МЗ Приједор“ 1,729.08 0.00 1,729.08 821200 – Набавка грађевина Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Изградња дјечјег игралишта код дома МЗ у МЗ Шаторовићи“ 0.00 5,000.00 5,000.00 821200 – Набавка грађевина Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Уређење локалитета Петковача за потребе туризма“ 0.00 44,697.00 44,697.00 821200 – Набавка грађевина Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Почетак изградње еко-излетишта у МЗ Попово Поље“ 0.00 1,162.37 1,162.37 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО И ВОДОПРИВРЕДУ 19,011.50 101,744.37 120,755.87 Пододјељење за шумарство и водопривреду (18030001) 19,011.50 101,744.37 120,755.87 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: „Уређење обале ријеке Саве на потезу код ватрогасног пута у МЗ Колобара“ 19,011.50 0.00 19,011.50 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: „Изградња потпорних зидова и санација корита ријеке у Кишељаку, МЗ Г. Зовик – наставак радова“ 0.00 15,000.00 15,000.00 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: „Набавка и уградња новог електромотора, вршење контроле набавке, уградња и пријем уграђеног електромотора на ЦС Ђурићи – додатна средства“ 0.00 20,000.00 20,000.00 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: „Изградња потпорних зидова оштећених у поплавама у Кишељаку, МЗ Г. Зовик – наставак радова“ 0.00 24,101.33 24,101.33 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: „Израда шумско-привредног основа за државне и приватне шуме“ 0.00 42,643.04 42,643.04 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 4,677,596.11 103,198.33 4,780,794.44 Служба за администрацију и статистику Одјељења (19010001) 4,674,449.20 98,675.39 4,773,124.59 821200 – Набавка грађевина Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Ревизија техничке документације, прикључци, сагласности, технички преглед објеката из надлежности Одјељења“ 5,000.00 0.00 5,000.00 821200 – Набавка грађевина Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Изградња јавних објеката за потребе здравства“ 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 821300 – Набавка опреме Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Средства за интегрални здравствени информациони систем“ 1,109,788.11 0.00 1,109,788.11 



 5821300 – Набавка опреме Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Средства за интегрални здравствени информациони систем“ 450,000.00 0.00 450,000.00 821300 – Набавка опреме Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Средства за интегрални здравствени информациони систем“ 845,359.33 0.00 845,359.33 821300 – Набавка опреме Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Набавка ултразвучног апарата за потребе ГАК одјељења“ 5,230.00 0.00 5,230.00 821300 – Набавка опреме Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Набавка опреме за салу за очну хирургију“ 9,977.06 0.00 9,977.06 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: „Реконструкција крова на згради Дома здравља“ 41,054.01 0.00 41,054.01 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: „Постављање фасаде на згради Дома здравља“ 150,000.00 0.00 150,000.00 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: „Ревизија техничке документације, прикључци, сагласности, технички пријем објеката из надлежности Одјељења“ 5,000.00 0.00 5,000.00 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: „Реконструкција и инвестиционо одржавање објеката“ 53,040.69 0.00 53,040.69 821300 – Набавка опреме Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Набавка информатичке опреме (рачунара, штампача, мултифункционалих уређаја)“ 0.00 2,675.39 2,675.39 821300 – Набавка опреме Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Набавка ЦТ апарата“ 0.00 96,000.00 96,000.00 Пододјељење за јавно здравство (19020001) 3,146.91 4,522.94 7,669.85 821300 – Набавка опреме Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Аутоматски систем за идентификацију и енумерацију патогена и њихових токсина у храни са пратећом опремом (инкубатор и smacher) 88.000 КМ; надоградња Head space autosemplera на постојећи плински хроматограф GC7890A 82.000 КМ; апарат за молекуларну дијагностику у реалном времену (РТ ПЦР) 54.000 КМ; шестороструки систем за мембранску филтрацију 13.000 КМ; инкубатор (2 ком) 10.000 и пипете 3.000 КМ“ 3,146.91 0.00 3,146.91 821300 – Набавка опреме Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Копир-апарат“ 0.00 4,522.94 4,522.94 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ  70,564.89 13,098.94 83,663.83 Обданиште и забавиште „Наша дјеца“ Брчко  (20040001) 0.00 1,727.48 1,727.48 



 6821300 – Набавка опреме Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Набавка опреме за унутрашње и спољно опремање објекта обданишта у МЗ Илићка“ 0.00 1,727.48 1,727.48 ЈУ Прва основна школа Брчко (20050001) 9,102.71 0.00 9,102.71 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту  „Замјена подова – I ОШ“ 2,403.43 0.00 2,403.43 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту  „Санација тоалета – I ОШ“ 2,590.40 0.00 2,590.40 821300 – Набавка опреме Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Набавка опреме и намјештаја“ 4,108.88 0.00 4,108.88 ЈУ Друга основна школа Брчко (20050002) 11,320.19 0.00 11,320.19 821200 – Набавка грађевина Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Додатна средства за изградњу фискултурне сале ЈУ Друга основна школа у ПШ Омербеговача“ 6,464.78 0.00 6,464.78 821300 – Набавка опреме Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Набавка и уградња котла и радови на санацији котловнице за потребе ПШ Грчица“ 4,855.41 0.00 4,855.41 ЈУ Трећа основна школа Брчко (20050003) 14,970.82 1,527.45 16,498.27 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту  „Реконструкција рачунарске мреже III ОШ“ 2,722.96 0.00 2,722.96 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту  „Санација кровне конструкције и уређење дворишта“ 12,247.86 0.00 12,247.86 821300 – Набавка опреме Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Набавка опреме за фискултурну салу – III ОШ“ 0,00  1,527.45 1,527.45 ЈУ Четврта основна школа Брчко (20050004) 7,997.83 0.00 7,997.83 821300 – Набавка опреме Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Набавка намјештаја и рачунарске опреме за потребе IV ОШ“ 7,997.83 0.00 7,997.83 ЈУ Осма основна школа Брка (20050008) 0.00 2,810.00 2,810.00 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту  „Уређење дворишта, постављање заштитне мреже и клупа – VIII ОШ“ 0.00 2,810.00 2,810.00 ЈУ Девета основна школа Маоча (20050009) 22,143.75 1,322.25 23,466.00 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту  „Замјена прозора на фискултурној дворани у Маочи, санација фасаде и замјена олука“ 2,973.00 0.00 2,973.00 821200 – Набавка грађевина Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Додатна средства за завршетак изградње спортске дворане ЈУ Девета ОШ – ПШ Прутаче“ 19,170.75 0.00 19,170.75 



 7821300 – Набавка опреме Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Набавка опреме за опремање фискултурне сале у ПО Рашљани“ 0.00 1,322.25 1,322.25 ЈУ Тринаеста основна школа Буквик (20050013) 0.00 2,174.33 2,174.33 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту  „Набавка радова на спуштању плафона – XIII ОШ“ 0.00 1,166.33 1,166.33 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту  „Набавка радова на уређењу предулаза у школу – XIII ОШ“ 0.00 1,008.00 1,008.00 Стручна служба предшколског и основног образовања (20050017) 3,923.70 0.00 3,923.70 821300 – Набавка опреме Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Додатна средства за набавку Брајеве машине и штампача за слабовиду дјецу“ 3,923.70 0.00 3,923.70 ЈУ Пољопривреда и медицинска школа Брчко дистрикта БиХ (20060003) 0.00 1,105.10 1,105.10 821300 – Набавка опреме Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Набавка дестилатора за етерична уља“ 0.00 1,105.10 1,105.10 ЈУ Гимназија „Васо Пелагић“ Брчко дистрикта БиХ  (20060004) 1,105.89 2,432.33 3,538.22 821300 – Набавка опреме Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Набавка фотокопир-апарата за потребе Гимназије Васо Пелагић“ 1,105.89 0.00 1,105.89 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту  „Набавка радова на замјени столарије – Гимназија“ 0.00 2,432.33 2,432.33 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 150,000.00 180,000.00 330,000.00 Пододјељење за издавање локационих услова и заштиту околине (21010001) 150,000.00 180,000.00 330,000.00 821500 – Набавка сталних средстава у облику права Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Израда просторног плана Брчко дистрикта БиХ“ 0.00 180,000.00 180,000.00 821500 – Набавка сталних средстава у облику права Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Урбанистички план града Брчко“ 150,000.00 0.00 150,000.00 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА, ИЗБЈЕГЛИЦЕ И СТАМБЕНА ПИТАЊА 50,000.00 0.00 50,000.00 Одјељење за расељена лица, избјеглице и стамбена питања (22010001) 50,000.00 0.00 50,000.00 821200 – Набавка грађевина Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Програм CEB 2 – пројектовање, комунални прикључци, технички пријем, обавезне таксе“ 50,000.00 0.00 50,000.00 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 52,700.00 25,000.00 77,700.00 



 8Пододјељење за капиталне инвестиције (23020001) 52,700.00 25,000.00 77,700.00 821200 - Набавка грађевина Смањење планираних средстава на капиталном пројекту ,,Изградња уличне расвјете у МЗ Бијела, заселак Цвијановићи од моста лијево“, 5,000.00 0.00 5,000.00 821200 - Набавка грађевина Смањење планираних средстава на капиталном пројекту “Наставак изградње канализационе мреже у  МЗ Грбавица“  47,700.00 0.00 47,700.00 821200 - Набавка грађевина Смањење планираних средстава на капиталном пројекту “Наставак изградње канализационе мреже према Пудићима од куће Жарка Варцаковића до куће Мире Пудић“  МЗ Грбавица 0.00 5,000.00 5,000.00 821200 - Набавка грађевина Смањење планираних средстава на капиталном пројекту “Изградња канализационе мреже према гробљу, МЗ Грбавица“  0.00 20,000.00 20,000.00 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ 15,000.00 1,660,000.00 1,675,000.00 Пододјељење за путеве и паркове (24020001) 15,000.00 10,000.00 25,000.00 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: „Садња дрвореда на Паланачком путу, МЗ Паланка“ 15,000.00 0.00 15,000.00 821200 – Набавка грађевина Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Израда пројектне документације за изградњу новог градског парка у насељу Српска Варош на локацији пружни колосијек, између Булевара и паркиралишта ЈП „Путеви“ 0.00 10,000.00 10,000.00 Пододјељење за јавне објекте (24030001) 0.00 1,650,000.00 1,650,000.00 821200 – Набавка грађевина Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Пројектовање и изградња мултифункционалне спортске дворане са отвореним и затвореним базеном“ 0.00 1,650,000.00 1,650,000.00 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ 63,375.61 29,242.53 92,618.14 Сектор одржавања (27010003) 63,375.61 29,242.53 92,618.14 821200 – Набавка грађевина Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Изградња справе за вјежбање у великом градском парку“ 5,000.00 0.00 5,000.00 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Уређење паркиралишта у Улици М. Маглова испред бројева 6, 8,10 и 12“ 10,000.00 0.00 10,000.00 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Уређење простора око зграде Избора“ 20,000.00 0.00 20,000.00 



 9821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Завршетак асфалтирања паркиралишта уз пут испред дома МЗ Сеоњаци“ 1,623.83 0.00 1,623.83 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Наставак изградње свлачионице у МЗ Шаторовићи“ 1,431.02 0.00 1,431.02 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Реконструкција и уређење чесме код болнице МЗ Мераје“ 5,358.62 0.00 5,358.62 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Асфалтирање паркиралишта поред маркета Орис МЗ Ново Брчко“ 5,255.18 0.00 5,255.18 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Уређење дијела Дома културе у МЗ Улице за потребе амбуланте„ 5,617.20 0.00 5,617.20 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Изградња ограде око игралишта за мали фудбал, МЗ Доња Скакава“  1,544.41 0.00 1,544.41 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Адаптација постојеће фасаде на стамбеној згради у насељу Столин, Семберска ул. 83, МЗ Доњи Брезик“ 1,117.62 0.00 1,117.62 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту  „Капитална средства Царине – Царински терминал – реконструкција објекта граничног прелаза“ 2,644.53 0.00 2,644.53 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту  „Асфалтирање пута испред капеле према Рогозану, МЗ Вукшић“ 3,783.20 0.00 3,783.20 821200 – Набавка грађевина Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Наставак изградње централног трга у МЗ Маоча“ 0.00 9,242.53 9,242.53 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту  „Санација пјешачке стазе на Фицибајеру“ 0.00 5,000.00 5,000.00 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту  „Наставак асфалтирања паркиралишта у стамбеном насељу ЕШ иза зграде у Улици Узуновића бр. 18 и 20 у Брчком“ 0.00 15,000.00 15,000.00 УКУПНО 6,698,084.85 2,338,933.52 9,037,018.37  (3) Укупно финансирање у буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину ће износити        30.825.079,86 КМ.    



 10Члан 3  У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину, планирани износ средстава умањује се за 6.074.013,63 КМ, на сљедећим организационим и економским кодовима и аналитичким ставкама:  БУЏЕТСКИ КОРИСНИК ИЗНОС СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 202,962.00 Скупштина Брчко дистрикта БиХ (10010001) 26,196.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 19,196.00 613100 – Путни трошкови Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: - 613114 – Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи 1.000,00 КМ - 613115 – Трошкови дневница у земљи 1.000,00 КМ 2,000.00 613900 – Уговорене и друге посебне услуге Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613915 – Рекламни материјал и поклони 5,000.00 Стручна служба Скупштине (10020001) 140,132.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на смањење периода ангажовања за 4 мјесеца на позицијама које прелазе у Комисију за одлучивање о сукобу интереса: - „Предсједник Комисије за одлучивање о сукобу интереса“, платни разред IX4, мјесечна основна плата 2.753,63 КМ, 1 извршилац (16.196,88 КМ) - „Члан Комисије за одлучивање о сукобу интереса“, платни разред IX4, мјесечна основна плата 2.753,63 КМ, 2 извршиоца (32.393,76 КМ) - смањење планираних средстава на ставци „Додатак на плату за ноћни рад, рад празником и викендом и додатак на плату по основу посебних критеријума“ у износу од 1.619,69 КМ - смањење планираних средстава на ставци „Минули рад“ у износу од 2.180,67 КМ 52,391.00 612100 – Доприноси послодавца У складу са смањењем средстава за бруто плате због преласка радника, смањују се и средства доприноса послодавца 3,555.00 611200 -  Накнаде трошкова запослених Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 611221 – Накнаде за топли оброк током рада 990.00 613300 – Издаци за комуникацију и комуналне услуге Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: - 613311 – Издаци за телефон, телефакс и телекс у износу од 2.000,00 КМ - 613313 – Издаци за мобилни телефон у износу од 3.000,00 КМ 5,000.00 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: - 613417 – Канцеларијски материјал у износу од 3.000,00 КМ - 613484 – Материјал за чишћење у износу од 2.000,00 КМ 5,000.00 613500 – Издаци за услуге превоза и горива Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613512 – 5,000.00 



 11Дизел 613700 – Издаци за текуће одржавање Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613723 – Услуге поправки и одржавања возила 5,000.00 613900 – Уговорене и друге посебне услуге Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: -613912 – Услуге штампања у износу од 10.000,00 КМ -613936 – Издаци за привремене и повремене послове, уговори о дјелу и комисије у износу од 10.000,00 КМ 20,000.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 42,738.00 612100 – Доприноси послодавца У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањује се и средства доприноса послодавца 458.00 Изборна комисија (10030001) 36,634.00 611100 -  Бруто плате - Смањење планираних средстава односи се на смањење периода ангажовања за 4 мјесеца на позицијама које прелазе у Комисију за одлучивање о сукобу интереса: „Истражитељ у поступку спровођења Закона о сукобу интереса“, платни разред VII5, мјесечна основна плата 1.603,23 КМ, 3 извршиоца (28.290,60 КМ) - Смањење планираних средстава на ставци „Минули рад“ у износу од 763,40 КМ 29,054.00 612100 – Доприноси послодавца У складу са смањењем средстава за бруто плате због преласка радника, смањују се и средства доприноса послодавца 1,743.00 611200 -  Накнаде трошкова запослених Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 611221 – Накнаде за топли оброк током рада 837.00 613900 – Уговорене и друге посебне услуге Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613936 – Издаци за привремене и повремене послове, уговори о дјелу и комисије  5,000.00 КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДОНАЧЕЛНИКА  161,000.00 Кабинет градоначелника (11010001) 10,000.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 10,000.00 Сектор за координацију политика и правне послове (11020005) 35,000.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 35,000.00 Управна инспекција (11020006) 9,000.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 9,000.00 



 12Инспекторат (11030001) 80,000.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 80,000.00 Секретаријат Владе (11020007) 27,000.00 611200 -  Накнаде трошкова запослених Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 611231 – Посебне накнаде из радног односа за повремене послове 27,000.00 ПРАВОСУЂЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ  596,000.00 Правосудна комисија (12010001) 131,000.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 131,000.00 Основни суд (12020001) 186,000.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 186,000.00 Апелациони суд (12030001) 103,000.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 96,000.00 612100 – Доприноси послодавца У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањује се и средства доприноса послодавца 7,000.00 Тужилаштво (12040001) 116,000.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 116,000.00 Правобранилаштво (12050001) 36,000.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 36,000.00 Канцеларија за правну помоћ (12060001) 24,000.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 24,000.00 ПОЛИЦИЈА ДИСТРИКТА 195,397.00 Униформисана крим полиција и др. (13010001) 195,397.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 195,397.00 



 13ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЈЕДНОСТ 685.789,00 Пододјељење за заштиту и спасавање (14010001) 673.220,00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 673.220,00 Пододјељење за издавање дозвола и овлашћења у грађевинарству, осталим гранама привреде и физичким лицима (14020001) 6,920.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 6,920.00 Служба заједничких послова (14030001) 5,649.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 5,649.00 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ 98,649.00 Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ (15010001) 24,435.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 14,435.00 611200 -  Накнаде трошкова запослених Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 611231 – Посебне накнаде из радног односа за повремене послове 10,000.00 Пододјељење за информатику (15020001) 40,265.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 39,589.00 612100 – Доприноси послодавца У складу са смањењем средстава за  бруто плате, смањују се и  средства доприноса послодавца 676.00 Пододјељење за људске ресурсе (15030001) 23,286.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 16,752.00 612100 – Доприноси послодавца У складу са смањењем средстава за  бруто плате, смањују се и  средства доприноса послодавца 1,004.00 611200 -  Накнаде трошкова запослених Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 611231 – Посебне накнаде из радног односа за повремене послове 5,530.00 Пододјељење за јавне набавке (15040001) 10,663.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 10,387.00 



 14612100 – Доприноси послодавца У складу са смањењем средстава за  бруто плате, смањују се и  средства доприноса послодавца 276.00 ДИРЕКЦИЈА ЗА ФИНАНСИЈЕ 274,500.00 Стручна служба Дирекције за финансије (16020001) 45,500.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 45,500.00 Трезор (16030001) 54,000.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 54,000.00 Пореска управа (16040001) 173,000.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 173,000.00  Канцеларија Централне хармонизационе јединице (16050001) 2,000.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 2,000.00 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ, СПОРТ И КУЛТУРУ 60,650.00 Пододјељење за привредни развој (17010001) 6,300.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 1,300.00 613100 – Путни трошкови Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: - 613114 – Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи  300,00 КМ - 613121 – Трошкови превоза у иностранству јавним средствима  500,00 КМ - 613124 – Трошкови смјештаја за службена путовања у иностранству  500,00 КМ - 613125 – Трошкови дневница у иностранству 500,00КМ - 613191 – Остале накнаде путних и других трошкова 800,00 КМ 2,600.00 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара  Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613417 – Канцеларијски материјал 600.00 613700 – Издаци за текуће одржавање Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613712 – Материјал за поправку и одржавање опреме 500.00 613800 – Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613813 – Осигурање возила 1,300.00 Пододјељење за туризам, културу и спорт (17020001) 54,350.00 



 15611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 44,000.00 612100 – Доприноси послодавца У складу са смањењем средстава за  бруто плате, смањују се и  средства доприноса послодавца 2,500.00 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: - 613417 – Канцеларијски материјал 500,00 КМ  - 613433 – Материјал за културу и спорт, награде и пехари – „Рекламни материјал и штампани рекламни материјал за разне манифестације у току године“ 4.000,00 КМ - 613433 – Материјал за културу и спорт, награде и пехари – „Сликарски материјал и прибор за реализацију планираних програма у области ликовне умјетности“ 2.300 КМ 6,800.00 613700 – Издаци за текуће одржавање Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: - 613711 – Материјал за поправку и одржавање зграда 550,00 КМ - 613713 – Материјал за поправку и одржавање возила 500,00 КМ 1,050.00 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО И ВОДОПРИВРЕДУ 314,057.00 Пододјељење за анализу и административну подршку и рурални развој (18010001) 11,787.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 11,787.00 Пододјељење за пољопривреду (18020001) 59,187.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 2,887.00 613300 - Издаци за комуникацију и комуналне услуге Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613324 – Издаци за услуге одржавања чистоће 1,500.00 613400 - Набавка материјала и ситног инвентара Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке  - 613411 – Издаци за обрасце и папир 1.000 КМ - 613481 – Издаци за одјећу, униформе и платно „Одјећа и обућа за комисије за подстицаје“ 1.000 КМ 2,000.00 613500- Издаци за услуге превоза и горива Смањење планираних средстава односи се аналитичку ставку 613512 – Дизел 2,500.00 613900 – Уговорене и друге посебне услуге Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: - 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине „Израда каталога калкулација у пољопривреди“ 15.300 КМ - 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине „Услуге противградне заштите“ 35.000 КМ 50,300.00 Пододјељење за шумарство и водопривреду (18030001) 64,779.00 



 16611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 15,779.00 613300 – Издаци за комуникацију и комуналне услуге Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613313 – Издаци за мобилни телефон „Услуге умрежавања чувара шума и ловочувара мобилним телефонима ради бољег комуницирања са инспекцијом, полицијом и ватрогасцима“ 6,000.00 613700 – Издаци за текуће одржавање Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: - 613726 – Услуге за одржавање водовода и канализације „Текуће одржавање изграђених водопривредних објеката, кошење, сјеча шибља и ниског растиња, сјеча и крчење дрвећа“ 10.000 КМ - 613726 – Услуге за одржавање водовода и канализације „Текуће одржавање површина обухваћених шумскоузгојним радовима, њега шумских култура, чишћење и  попуњавање садницама“ 20.000 КМ 30,000.00 613900 – Уговорене и друге посебне услуге Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: - 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине „Услуге лагеровања заплијењеног дрвета“ 4.000 КМ - 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине „Пружање услуга при дознаци стабала за сјечу“ 3.000 КМ - 613922 – Услуге стручног образовања – „Обука заштите од пожара и сл.“ 1.000 КМ - 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Услуге надзора над пројектовањем и извођењем радова“ 5.000 КМ                 13,000.00 Пододјељење за ветеринарство (18040001) 178,304.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 92,804.00 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара Смањење планираних средстава односи се на сљедећу аналитичку ставку 613421 – Лијекови „Вакцине за болест плавог језика код говеда и оваца“ 40,000.00 613700 – Издаци за текуће одржавање Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613721 – Услуге поправки и одржавања зграда „Ветеринарска амбуланта Брод“ 6,500.00 613900- Уговорене и друге посебне услуге Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: - 613936 – Издаци за привремене и повремене послове, уговори о дјелу и комисије 6.000 КМ - 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине „Збрињавање угинулих животиња са јавних површина“ 3.000 КМ - 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине „Услуге за лабораторијско испитивање узорака, анализа и суперанализа говеда“ 30.000 КМ                 39,000.00 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 609,251.00 Служба за администрацију и статистику Одјељења (19010001) 65,122.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани 14,267.00 



 17број мјесеци 612100 – Доприноси послодавца У складу са смањењем средстава за  бруто плате, смањују се и  средства доприноса послодавца 855.00 613900 – Уговорене и друге посебне услуге Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613936 – Издаци за привремене и повремене послове, уговори о дјелу и комисије – „Ангажовање стручних консултаната (онколошки конзилијум, здравствени надзор и др.)“ 50,000.00 Пододјељење за јавно здравство (19020001) 507,406.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 369,098.00 612100 – Доприноси послодавца У складу са смањењем средстава за  бруто плате, смањују се и  средства доприноса послодавца 19,993.00 611200 – Накнаде трошкова запослених Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 611221 – Накнаде за топли оброк током рада 4,000.00 613900 – Уговорене и друге посебне услуге Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Акредитација лабораторија“ 100,000.00 821300 – Набавка опреме Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Фрижидер за чување вакцина на -70 степени C запремине 360 литара и фрижидер за чување вакцина на -20 степени C запремине 370 литара“ 5,867.00 821300 – Набавка опреме Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Набавка уређаја за снимање позива“ 8,448.00 Пододјељење за социјалну заштиту – Центар за социјални рад (19050001) 17,492.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 16,502.00 612100 – Доприноси послодавца У складу са смањењем средстава за  бруто плате, смањују се и  средства доприноса послодавца 990.00 Служба за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата (19060001) 19,231.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 18,144.00 612100 – Доприноси послодавца У складу са смањењем средстава за  бруто плате, смањују се и  средства доприноса послодавца 1,087.00 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 107,087.00 Пододјељење за заједничке послове (20030001) 20,000.00 



 18611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 20,000.00 Обданиште и забавиште „Наша дјеца“ Брчко (20040001) 300.00 613100 – Путни трошкови Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: - 613115 – Трошкови дневница у земљи 150 КМ - 613125 – Трошкови дневница у иностранству 150 КМ 300.00 ЈУ Прва основна школа Брчко (20050001) 1,000.00 613100 – Путни трошкови Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613125 – Трошкови дневница у иностранству  1,000.00 ЈУ Друга основна школа Брчко (20050002) 1,000.00 613100 – Путни трошкови Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613125 – Трошкови дневница у иностранству  1,000.00 ЈУ Трећа основна школа Брчко (20050003) 50,500.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 50,000.00 613100 – Путни трошкови Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613125 – Трошкови дневница у иностранству  500.00 ЈУ Четврта основна школа Брчко (20050004) 300.00 613100 – Путни трошкови Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: - 613115 – Трошкови дневница у земљи 50 КМ - 613125 – Трошкови дневница у иностранству 250 КМ 300.00 ЈУ Пета основна школа Брчко (20050005) 500.00 613100 – Путни трошкови Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613125 – Трошкови дневница у иностранству  500.00 ЈУ Седма основна школа Горњи Рахић (20050007) 300.00 613100 – Путни трошкови Смањење планираних средстава односи се на  аналитичку ставку 613115 – Трошкови дневница у земљи 300.00 ЈУ Девета основна школа Маоча (20050009) 300.00 613100 – Путни трошкови Смањење планираних средстава односи се на  аналитичку ставку 613115 – Трошкови дневница у земљи 300.00 ЈУ Десета основна школа Бијела (20050010) 15,300.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 15,000.00 



 19613100 – Путни трошкови Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613115 – Трошкови дневница у земљи 300.00 ЈУ Једанаеста основна школа Зовик (20050011) 15,000.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 15,000.00 ЈУ Економска школа Брчко дистрикт БиХ (20060001) 500.00 613100 – Путни трошкови Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613115 – Трошкови дневница у земљи 500.00 ЈУ Техничка школа Брчко дистрикт БиХ (20060002) 500.00 613100 – Путни трошкови Смањење планираних средстава односи се на  аналитичку ставку 613115 – Трошкови дневница у земљи 500.00 ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Брчко дистрикт БиХ (20060003) 500.00 613100 – Путни трошкови Смањење планираних средстава односи се на  аналитичку ставку 613115 – Трошкови дневница у земљи 500.00 ЈУ Гимназија „Васо Пелагић“ Брчко дистрикт БиХ (20060004) 500.00 613100 – Путни трошкови Смањење планираних средстава односи се на  аналитичку ставку 613115 – Трошкови дневница у земљи 500.00  Средња музичка школа Брчко дистрикт БиХ (20060006) 587.00 611200 -  Накнаде трошкова запослених Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 611221 – Накнаде за топли оброк током рада 587.00 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 47,800.00 Пододјељење за просторно-планску документацију (21030001) 47,800.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 46,000.00 612100 – Доприноси послодавца У складу са смањењем средстава за  бруто плате, смањују се и  средства доприноса послодавца 1,800.00 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА, ИЗБЈЕГЛИЦЕ И СТАМБЕНА ПИТАЊА 51,632.00 Одјељење за расељена лица, избјеглице и стамбена питања (22010001) 51,632.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 7,500.00 



 20611200 -  Накнаде трошкова запослених Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: - 611225 – Отпремнине због одласка у пензију у износу од 408,00 КМ - 611229 – Помоћ у случају осталих болести у износу од 2.574,00 КМ 2,982.00 613100 – Путни трошкови Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: - 613112 – Трошкови превоза у земљи службеним средствима 50,00 КМ - 613115 – Трошкови дневница у земљи 500,00 КМ  - 613122 – Трошкови превоза у иностранству службеним средствима 100,00 КМ 650.00 613900 – Уговорене и друге посебне услуге Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: - 613912 – Услуге штампања 500,00 КМ - 613936 – Издаци за привремене и повремене послове, уговори о дијелу и комисије 6.500 КМ - 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Прикључак електричне енергије, пријава и одјава статуса потрошача комуналних услуга и остале накнаде за потребе стамбених јединица које су у власништву Брчко дистрикта“ 300,00 КМ - 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Измјена меморандумских плочица, визиткарте и акредитације“ 200,00 КМ - 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – „РХП/ДПСЗ БХ 4 – Накнаде и таксе (ревизија пројектне документације и прибављање сагласности, технички пријем и коначан обрачун, такса на одобрење за грађење, накнада за грађевине изграђене без одобрења за грађење, употребна дозвола и прикључци на техничку инфраструктуру) за 18 одабраних корисника“ 2.000,00 КМ 9,500.00 614200 – Текуће донације појединцима Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: - 614239 – Остале донације појединцима – „Стамбено збрињавање НСП-а – Накнада за уништене станове“ 30.000,00 КМ - 614239 – Остале донације појединцима – „Субвенционисање закупнина за стан корисницима станова из пројекта Систем социјалног становања“ 1.000,00 КМ 31,000.00 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 72,685.00 Пододјељење за развој и стратегију комуналних услуга (23010001) 72,685.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 14,798.00 612100 – Доприноси послодавца У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се и средства доприноса послодавца 887.00 613500 – Издаци за услуге превоза и горива Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613512 – Дизел 1,000.00 613700 – Издаци за текуће одржавање Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613728 – Одржавање НН мрежа и уличне расвјете 48,000.00 611200 -  Накнаде трошкова запослених Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 611225 – Отпремнине због одласка у пензију – „Прелазна накнада“ 8,000.00 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ 27,092.00 



 21Пододјељење за путеве и паркове (24020001) 15,000.00 821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање Смањење планираних средстава на капиталном пројекту "Хортикултурно уређење парцеле к. ч. 4.123/6 у к. о. Брчко, МЗ Центар 3" 15,000.00 Пододјељење за јавне објекте (24030001) 3,093.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 3,093.00 Пододјељење за јавни саобраћај и одржавање возила (24040001) 8,999.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 8,999.00 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНИ РЕГИСТАР 167,500.00 Пододјељење за матичну евиденцију (25010001) 10,000.00 612100 - Доприноси послодавца Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године 10,000.00 Пододјељење за катастарске књиге (25030001) 115,000.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 100,000.00 612100 - Доприноси послодавца У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се и средства доприноса послодавца 15,000.00 Пододјељење за писарницу и заједничке послове (25040001) 34,500.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 30,000.00 612100 - Доприноси послодавца У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се и средства доприноса послодавца 4,500.00 Служба за архив (25060001) 8,000.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 5,000.00 612100 - Доприноси послодавца У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се и средства доприноса послодавца 3,000.00 КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ 16,175.00 Комисија за хартије од вриједности (26010001) 16,175.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 10,150.00 



 22612100 - Доприноси послодавца У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се и средства доприноса послодавца 605.00 611200 -  Накнаде трошкова запослених Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: - 611227 - Помоћ у случају смрти у износу од 1.400,00 КМ - 611229 - Помоћ у случају осталих болести у износу од 2.600,00 КМ 4,000.00 613100 - Путни трошкови Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: - 613114 - Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи 650,00 КМ - 613115 - Трошкови дневница у земљи 290,00 КМ - 613124 - Трошкови смјештаја за службена путовања у иностранству 260,00 КМ 1,200.00 613500 - Издаци за услуге превоза и горива Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613512 – Дизел 220.00 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ 40,200.00 Канцеларија директора (27010001) 2,000.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 2,000.00 Сектор одржавања (27010003) 24,500.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 24,500.00 Сектор располагања (27010004) 13,700.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 13,000.00 612100 - Доприноси послодавца У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се и средства доприноса послодавца 700.00 СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  2.198.089,63 Средства резерве (29010001) 2.198.089,63 613900 - Уговорене и друге посебне услуге 2.198.089,63 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ 41,718.00 Канцеларија за ревизију (30010001) 41,718.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 39,618.00 612100 - Доприноси послодавца У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се и средства доприноса послодавца 2,100.00 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ 6,850.00 Служба заједничких послова (31010001) 850.00 



 23612100 - Доприноси послодавца Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године  850.00 Пододјељење за програме развојне помоћи и међународну сарадњу (31020001) 4,000.00 611100 - Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године  4,000.00 Пододјељење за координацију помоћи Европске уније, регионалну сарадњу и хармонизацију прописа (31030001) 2,000.00 612100 - Доприноси послодавца Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године  2,000.00 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ КОРУПЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ АКТИВНОСТИ НА СУЗБИЈАЊУ КОРУПЦИЈЕ 98,930.00 Сектор за превенцију корупције (32010001) 27,892.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 23,861.00 612100 - Доприноси послодавца У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се и средства доприноса послодавца 1,431.00 613300 - Издаци за комуникацију и комуналне услуге Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613311 – Издаци за телефон, телефакс и телекс  1,000.00 613400 - Набавка материјала и ситног инвентара Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: - 613412 - Издаци за компјутерски материјал у износу од 500,00 КМ - 613416 - Ситни инвентар у износу од 500,00 КМ 1,000.00 613900 - Уговорене и друге посебне услуге Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613922 - Услуге стручног образовања 600.00 Сектор за координацију активности на сузбијању корупције (32010002) 44,241.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 37,822.00 612100 - Доприноси послодавца У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се и средства доприноса послодавца 2,269.00 613100 - Путни трошкови Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: - 613112 - Трошкови превоза у земљи службеним средствима 100,00 КМ - 613114 - Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи 500,00 КМ - 613115 - Трошкови дневница у земљи 500,00 КМ - 613121 - Трошкови превоза у иностранству јавним средствима 100,00 КМ 1,200.00 



 24613300 - Издаци за комуникацију и комуналне услуге Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613311 - Издаци за телефон, телефакс и телекс  750.00 613400 - Набавка материјала и ситног инвентара Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: - 613411 - Издаци за обрасце и папир 500 КМ - 613412 - Издаци за компјутерски материјал 500,00 КМ 1,000.00 613500 - Издаци за услуге превоза и горива Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: - 613511 - Бензин у износу од 100,00 КМ - 613512 - Дизел у износу од 100,00 КМ 200.00 613900 - Уговорене и друге посебне услуге Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613991 - Остале неспоменуте услуге и дажбине 1,000.00 Служба за правне, кадровске, опште и финансијско-материјалне послове (32010003) 26,797.00 611100 -  Бруто плате Смањење планираних средстава односи се на средства која се неће утрошити до краја 2021. године због непопуњавања позиција на планирани број мјесеци 13,960.00 612100 - Доприноси послодавца У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се и средства доприноса послодавца 837.00 613600 - Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613611 - Унајмљивање простора или зграда 12,000.00  У К У П Н О: 6,074,013.63  Члан 4  Средства из члана 1, члана 2 и члана 3 ове одлуке, у укупном износу од 15.116.432,00 КМ распоређују се у Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину на сљедеће организационе,  економске кодове и аналитичке ставке:  БУЏЕТСКИ КОРИСНИК ИЗНОС КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 80,000.00 Сектор за информисање (11020001) 80,000.00 613900 -  Уговорене и друге посебне услуге Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613991 - Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Услуге организације рада клизалишта" 80,000.00 ПОЛИЦИЈА ДИСТРИКТА 1,200,000.00 Униформисана криминалистичка полиција и др. (13010001) 1,200,000.00 613200 - Издаци за енергију Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613211 - Издаци за електричну енергију 60,000.00 



 25613400 - Набавка материјала и ситног инвентара Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613411 - Издаци за обрасце и папир 20,000.00 613600 - Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613613 - Унајмљивање складишног простора 5,000.00 613700 - Издаци за текуће одржавање Увећање планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: - 613722 - Услуге поправки и одржавања опреме у износу од 205.903,00 КМ - 613723 - Услуге поправки и одржавања возила у износу од 20.000,00 КМ 225,903.00 613800 - Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку  613813 -Осигурање возила  7,500.00 613900 - Уговорене и друге посебне услуге Увећање планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: - 613915 - Рекламни материјал и поклони у износу од 7.000,00 КМ - 613922 - Услуге стручног образовања у износу од 50.000,00 КМ 57,000.00 821300 - Набавка опреме  Увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта: „Систем радио-везе" 24,597.00 821300 - Набавка опреме  Увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта: „Опрема за посебне истражне радње" 20,000.00 821300 - Набавка опреме  Увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта: „Опрема за дигиталну форензику" 20,000.00 821300 - Набавка опреме  Увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта: „Моторна возила" 400,000.00 821500 - Набавка сталних средстава у облику права  Увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта: „Софтвер Полиције" 360,000.00 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЈЕДНОСТ 1,470,725.00 Пододјељење за заштиту и спасавање (14010001) 1,470,725.00 821200 - Набавка грађевина Увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта  „Завршна фаза спољног уређења подручних ватрогасних домова" 125,225.00 821300 - Набавка опреме Увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта  „Набавка нових ватрогасних возила за опремање подручних ватрогасних домова" 1,345,500.00 ДИРЕКЦИЈА ЗА ФИНАНСИЈЕ  500,000.00 Пореска управа (16040001) 500,000.00 



 26821500 - Набавка сталних средстава у облику права Увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта: „Набавка софтвера за Пореску управу – игре на срећу" 500,000.00 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ, СПОРТ И КУЛТУРУ 2,093,105.00 Пододјељење за привредни развој (17010001) 893,105.00 614500 - Субвенције приватним предузећима и предузетницима Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614511 - Субвенције приватним предузећима и предузетницима – „Субвенције приватним предузећима у складу са Законом о подстицају у привреду Брчко дистрикта БиХ - Надокнада новчаног износа за нове инвестиције ради набавке сталних средстава до висине утврђеног и уплаћеног пореза на добит/доходак" 700,000.00 614400 - Субвенције јавним предузећима Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614411 - Субвенције јавним предузећима – „Субвенција ЈП Лука Брчко за покривање трошкова извршене екстерне ревизије финансијског пословања за претходну годину (у складу с чланом 30 Закона о ЈП Лука Брчко)" 3,105.00 614400 - Субвенције јавним предузећима Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614411 - Субвенције јавним предузећима – „Субвенција ЈП Лука Брчко, Брчко за санацију штете која му је проузрокована затварањем моста Брчко–Гуња за теретни саобраћај" 190,000.00 Пододјељење за туризам, културу и спорт (17020001) 1,200,000.00 614300 - Текуће донације непрофитним организацијама Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614314 - Текуће донације спортским клубовима – „Донације спортским клубовима на основу програма и критеријума које усвоји Влада Брчко дистрикта БиХ" 1,200,000.00 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО И ВОДОПРИВРЕДУ 2,370,000.00 Пододјељење за пољопривреду (18020001) 2,260,000.00 614500 - Субвенције приватним предузећима и предузетницима Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614515 - Подстицај пољопривредној производњи - "Исплата подстицајних средстава по захтјевима из 2020. године, а евентуално преостала средства за захтјеве из 2021. године" 260,000.00 614500 - Субвенције приватним предузећима и предузетницима Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614515 - Подстицај пољопривредној производњи – „Подстицај у пољопривреди по захтјевима из 2021. године" 2,000,000.00 Пододјељење за шумарство и водопривреду (18030001) 110,000.00 613900 - Уговорене и друге посебне услуге Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613991 - Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Услуге израде елабората за вађење материјала из водотока" 60,000.00 821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање Увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта „Уређење обале ријеке Саве на потезу код ватрогасног пута у МЗ Колобара" 50,000.00 



 27ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 4,925,777.00 Служба за администрацију и статистику Одјељења (19010001) 4,623,148.00 614100 - Текући трансфери другим и истим нивоима власти Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614171 - Текући трансфери за здравство – „Трансфер ЈЗУ Здравствени центар Брчко за рад у складу с чланом 9 Одлуке о оснивању ЈЗУ и члановима 7 и 8 Закона о здравственој заштити Брчко дистрикта БиХ" 1,000,000.00 821200 - Набавка грађевина Увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта „Ревизија техничке документације, прикључци, сагласности, технички преглед објеката из надлежности Одјељења" 5,000.00 821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање Увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта „Ревизија техничке документације, прикључци, сагласности, технички преглед објеката из надлежности Одјељења" 5,000.00 821200 - Набавка грађевина Увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта „Изградња јавног објекта за потребе здравства" 2,000,000.00 821200 - Набавка грађевина Увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта „Додатна средства за изградњу јавног објекта за потребе здравства" 200,000.00 821300 - Набавка опреме Увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта: „Средства за интегрални здравствени информациони систем" 1,405,148.00 821300 - Набавка опреме Увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта: „Набавка опреме (компјутерске, канцеларијског намјештаја и друге опреме потребне за рад Службе)" 8,000.00 Пододјељење за јавно здравство (19020001) 272,629.00 821300 - Набавка опреме Увећање планираних средстава односи се на увођење нових капиталних пројеката: „Анализатор укупног органског (TOC) и анорганског угљеника 90.000 КМ;  Гас генератор за TOC аналајзер са компресором 24.000 КМ;  Клима-уређаји 3.000 КМ; Компјутери 8.000 КМ" 125,000.00 821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање Увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта „Реконструкција и инвестиционо одржавање објеката" 100,000.00 613400 - Набавка материјала и ситног инвентара Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613481 - Издаци за одјећу, униформе и платно 40,000.00 611200 - Накнаде трошкова запослених Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 611214 - Накнаде за одвојени живот од породице 982.00 821500 - Набавка сталних средстава у облику права Увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта „Остала стална средства у облику права, уплата ПДВ по основу Уговора о донацији права коришћења софтверског рјешења за процес вакцинације" 4,420.00 



 28611100 - Бруто плате  Увећање планираних средстава односи се на исплату разлике неисплаћене плате за 4 запослена за новембар и децембар 2020. године 2,182.00 612100 - Доприноси послодавца У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се и средства доприноса послодавца 45.00 Пододјељење за социјалну заштиту – Центар за социјални рад (19050001) 30,000.00 614300 - Текуће донације непрофитним организацијама Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 - Текуће донације осталим непрофитним организацијама - Донација Црвеном крсту Брчко дистрикта БиХ за подршку активности одговора на пандемију Ковид-19 и процес вакцинације 30,000.00 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 7,998.00 ЈУ Четврта основна школа Брчко (20050004) 7,998.00 613400 - Набавка материјала и ситног инвентара Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613416 - Ситни инвентар 7,998.00 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 219,836.00 Пододјељење за просторно-планску документацију (21030001) 219,836.00 614100 - Текући трансфери другим и истим нивоима власти Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614131 - Текући трансфер за јавна предузећа и установе – „Текући трансфер Заводу за планирање, пројектовање и развој Брчко дистрикта БиХ за рад и материјалне трошкове" 82,418.00 615100 - Капитални трансфери другим нивоима власти, фондовима и јавним установама Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 615139 - Капитални трансфери другим јавним фондовима и установама – „Капитални трансфер Заводу за планирање, пројектовање и развој Брчко дистрикта БиХ" 137,418.00 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА, ИЗБЈЕГЛИЦЕ И СТАМБЕНА ПИТАЊА  50,000.00 Одјељење за расељена лица, избјеглице и стамбена питања (22010001) 50,000.00 821200 - Набавка грађевина Увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта „Програм ЦЕБ 2 – пројектовање, комунални прикључци, технички пријем, обавезне таксе" 50,000.00 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 100,000.00 Пододјељење за капиталне инвестиције (23020001) 177,700.00 615200 - Капиталне донације појединцима, непрофитним организацијама и предузећима и јавним предузећима Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 615241- Капиталне донације јавним предузећима – „Капитална донација ЈП Комунално Брчко д. о. о. Брчко дистрикт БиХ у сврху набавке новогодишњих украса" 100,000.00 



 29821200 - Набавка грађевина Увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта ,,Наставак изградње уличне расвјете у МЗ Бијела 5,000.00 821200 - Набавка грађевина Изградња препумпне станице са потребном опремом у МЗ Грбавица“ – МЗ Грбавица 72,700.00 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ 1,650,000.00 Пододјељење за јавне објекте (24030001) 1,650,000.00 821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање Увећање планираних средстава на капиталном пројекту „Наставак радова на градском стадиону" 1,650,000.00 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНИ РЕГИСТАР 100,000.00 Служба за архив (25060001) 100,000.00 821500 - Набавка сталних средстава у облику права Увећање планираних средстава на капиталном пројекту „Набавка софтвера и хардвера за Архив" 100,000.00 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ 92,815.00 Служба заједничких послова (31010001) 27,815.00 611100 - Бруто плате  Увећање планираних средстава односи се на средства за замјену раднице на трудничком боловању на позицији „Стручни савјетник за финансијске послове и интерну контролу", платни разред VIII3, мјесечна основна плата 1.940.58 КМ за 4 мјесеца 11,415.00 613100 - Путни трошкови Увећање планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: - 613122 - Трошкови превоза у иностранству службеним средствима 300 КМ - 613124 - Трошкови смјештаја за службена путовања у иностранству 4.000 КМ - 613125 - Трошкови дневница у иностранству 800 КМ 5,100.00 613300 - Издаци за комуникацију и комуналне услуге Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613311 - Издаци за телефон, телефакс и телекс 500.00 613400 - Набавка материјала и ситног инвентара Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613416 - Ситни инвентар 10,000.00 613500 - Издаци за услуге превоза и горива Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613512 - Дизел 800.00 Пододјељење за програме развојне помоћи и међународну сарадњу (31020001) 65,000.00 



 30613100 - Путни трошкови Увећање планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: - 613121 - Трошкови превоза у иностранству јавним средствима – „Спровођење активности стратешких циљева и мјера предвиђених Стратегијом развоја сарадње са исељеницима Брчко дистрикта БиХ за период 2020–2024. година" 3.500 КМ - 613122 - Трошкови превоза у иностранству службеним средствима – „Спровођење активности стратешких циљева и мјера предвиђених Стратегијом развоја сарадње са исељеницима Брчко дистрикта БиХ за период 2020–2024. година" 2.500 КМ - 613124 - Трошкови смјештаја за службена путовања у иностранству – „Спровођење активности стратешких циљева и мјера предвиђених Стратегијом развоја сарадње са исељеницима Брчко дистрикта БиХ за период 2020–2024. година" 7.500 КМ - 613125 - Трошкови дневница у иностранству – „Спровођење активности стратешких циљева и мјера предвиђених Стратегијом развоја сарадње са исељеницима Брчко дистрикта БиХ за период 2020–2024. година" 7.500 КМ 21,000.00 613900 - Уговорене и друге посебне услуге Увећање планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке:  - 613912 - Услуге штампања – „Спровођење активности стратешких циљева и мјера предвиђених Стратегијом развоја сарадње са исељеницима Брчко дистрикта БиХ за период 2020–2024. година" 5.000 КМ - 613914 - Услуге репрезентације – „Спровођење активности стратешких циљева и мјера предвиђених Стратегијом развоја сарадње са исељеницима Брчко дистрикта БиХ за период 2020–2024. година" 10.000 КМ - 613915 - Рекламни материјал и поклони – „Спровођење активности стратешких циљева и мјера предвиђених Стратегијом развоја сарадње са исељеницима Брчко дистрикта БиХ за период 2020–2024. година" 3.000 КМ - 613922 - Услуге стручног образовања – „Спровођење активности стратешких циљева и мјера предвиђених Стратегијом развоја сарадње са исељеницима Брчко дистрикта БиХ за период 2020–2024. година" 15.000 КМ - 613936 - Издаци за привремене и повремене послове, уговори о дјелу и комисије – „Спровођење активности стратешких циљева и мјера предвиђених Стратегијом развоја сарадње са исељеницима Брчко дистрикта БиХ за период 2020–2024. година" 6.000 КМ - 613991 - Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Спровођење активности стратешких циљева и мјера предвиђених Стратегијом развоја сарадње са исељеницима Брчко дистрикта БиХ за период 2020–2024. година" 5.000 КМ 44,000.00 КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О СУКОБУ ИНТЕРЕСА 178,476.00 Комисија за одлучивање о сукобу интереса (33010001) 178,476.00 



 31611100 - Бруто плате Увећање планираних средстава односи се на увођење нових позиција: - "Предсједник Комисије" платни разред IX4, мјесечна основна плата 2.753,63 КМ, период ангажовања 4 мјесеца, 1 извршилац (15.847,72 КМ) - "Члан Комисије" платни разред IX4, мјесечна основна плата 2.753,63 КМ, период ангажовања 4 мјесеца, 1 извршилац (15.847,72 КМ) - "Члан Комисије" платни разред IX4, мјесечна основна плата 2.753,63 КМ, период ангажовања 4 мјесеца, 1 извршилац (16.196,88 КМ) - "Виши стручни сарадник за сукоб интереса" платни разред VII5, мјесечна основна плата 1.603,23 КМ, период ангажовања 4 мјесеца, 3 извршиоца (27.680,76 КМ) - "Виши стручни сарадник за информационе технологије" платни разред VII5, мјесечна основна плата 1.603,23 КМ, период ангажовања 1 мјесец, 1 извршилац (2.357.55 КМ) - Минули рад 3.587,38 КМ - Додатак на плату предсједника Комисије 1.646,99 КМ 83,165.00 612100 - Доприноси послодавца У складу са увећањем средстава за бруто плате увећавају се и средства доприноса послодавца 5,195.00 611200 - Накнаде трошкова запослених Увећање планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: - 611221 - Накнаде за топли оброк током рада 2.750 КМ - 611227 - Помоћ у случају смрти 3.766 КМ 6,516.00 613100 - Путни трошкови Увећање планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: - 613115 - Трошкови дневница у земљи 1.000 КМ - 613122 - Трошкови превоза у иностранству службеним средствима 300 КМ - 613125 - Трошкови дневница у иностранству 1.000 КМ 2,300.00 613200 - Издаци за енергију Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613211 - Издаци за електричну енергију 3,500.00 613300 - Издаци за комуникацију и комуналне услуге Увећање планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: - 613311 - Издаци за телефон, телефакс и телекс 1.500 КМ - 613312 - Издаци за интернет 500 КМ - 613321 - Издаци за воду и канализацију 200 КМ - 613323 - Издаци за услуге одвоза смећа 200 КМ 2,400.00 613400 - Набавка материјала и ситног инвентара Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613416 - Ситни инвентар 5,400.00 613500 - Издаци за услуге превоза и горива Увећање планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: - 613511 - Бензин 500 КМ - 613512 - Дизел 1.000 КМ 1,500.00 



 32613900 - Уговорене и друге посебне услуге Увећање планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: - 613911 - Услуге медија 3.000 КМ - 613916 - Услуге објављивања тендера и огласа 2.000 КМ - 613936 - Издаци за привремене и повремене послове, уговори о дјелу                 и комисије 2.500 КМ - 613991 - Остале неспоменуте услуге и дажбине „Претплата на базу LEX                  параграф" 500 КМ 8,000.00 821300 - Набавка опреме Увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта: „Набавка компјутерске опреме" 32,000.00 821300 - Набавка опреме Увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта: „Набавка канцеларијског намјештаја" 20,000.00 821300 - Набавка опреме Увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта: „Набавка видео-надзора и аларма" 5,000.00 821300 - Набавка опреме Увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта: „Набавка телефонске централе и телефона" 3,500.00 У К У П Н О: 15,116,432.00   Члан 5  Укупан буџет Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину износиће 262.905.522,65 КМ.   Члан 6  У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину Скупштине Брчко дистрикта БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ,  на економском коду 612100 – Доприноси послодавца, планирани износ средстава увећати за 900,00 КМ,  а истовремено,  на истом организационом коду, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 900,00 КМ.  Члан 7  У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину Канцеларије градоначелника, на организационом коду 11040001 – Апелациона комисија, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ,  а истовремено,  на истом економском коду, на организационом коду 11020005 – Сектор за координацију политика и правне послове, планирани износ средстава умањити за 3.000,00 КМ.  Члан 8  У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину Канцеларије градоначелника, на организационом коду 11050001 – Одбор за запошљавање, на економском коду 612100 – Доприноси послодавца, планирани износ средстава увећати за 2.000,00 КМ,  а истовремено,  



 33на истом организационом коду, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 2.000,00 КМ.  Члан 9  У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину Канцеларије градоначелника, на организационом коду 11020007 – Секретаријат Владе, на економском коду 613900 – Уговорене и друге посебне услуге, на аналитичкој ставци 613936 – Издаци за привремене и повремене послове, уговори о дјелу и комисије, планирани износ средстава увећати за 7.000,00 КМ,  а истовремено,  на организационом коду 11010001 – Кабинет градоначелника, на економском коду 613100 – Путни трошкови, планирани износ средстава умањити за 7.000,00 КМ и то на сљедећим аналитичким ставкама:  - 613121 – Трошкови превоза у иностранству јавним средствима у износу од 1.000,00 КМ; - 613124 – Трошкови смјештаја за службена путовања у иностранству у износу од 3.000,00 КМ; - 613125 – Трошкови дневница у иностранству у износу од 3.000,00 КМ.   Члан 10  У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину Канцеларије градоначелника, на организационом коду 11020007 – Секретаријат Владе, на економском коду 613900 – Уговорене и друге посебне услуге, на аналитичкој ставци 613936 – Издаци за привремене и повремене послове, уговори о дјелу и комисије, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ,  а истовремено,  на организационом коду 11010001 – Кабинет градоначелника, на економском коду 613500 – Издаци за услуге превоза и горива, на аналитичкој ставци 613512 – Дизел, планирани износ средстава умањити за 5.000,00 КМ.  Члан 11  У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину Канцеларије градоначелника, на организационом коду 11020007 – Секретаријат Владе, на економском коду 613900 – Уговорене и друге посебне услуге, на аналитичкој ставци 613936 – Издаци за привремене и повремене послове, уговори о дјелу и комисије, планирани износ средстава увећати за 13.000,00 КМ,  а истовремено,  на истом организационом коду, на економском коду 611200 – Накнаде трошкова запослених, на аналитичкој ставци 611231 – Посебне накнаде из радног односа за повремене послове, планирани износ средстава умањити за 13.000,00 КМ.   Члан 12  У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину Канцеларије градоначелника, на организационом коду 11010001 – Кабинет градоначелника, на економском коду 614400 – Субвенције јавним предузећима, аналитичка ставка 614411 – Субвенције јавним предузећима – „Субвенција ЈП Радио Брчко д. о. о. за редован рад“,  мијења се у аналитичку ставку: 



 34614131 – Текући трансфери за јавна предузећа и установе – „Радио-новинска и издавачка установа „Радио Брчко“, Брчко дистрикт БиХ“, економски код 614100 – Текући трансфери другим и истим нивоима власти.  Члан 13  У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину правосуђа Брчко дистрикта БиХ, на организационом коду 12010001 – Правосудна комисија, на економском коду 611200 – Накнаде трошкова запослених, планирани износ средстава увећати за 5.175,00 КМ. Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 611221 – Накнаде за топли оброк током рада,  а истовремено, на истом организационом коду, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 5.175,00 КМ.  Члан 14  У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину правосуђа Брчко дистрикта БиХ, на организационом коду 12010001 – Правосудна комисија, на економском коду 612100 – Доприноси послодавца, планирани износ средстава увећати за 1.000,00 КМ,  а истовремено,  на истом организационом коду, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 1.000,00 КМ.  Члан 15  У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину правосуђа Брчко дистрикта БиХ, на организационом коду 12020001 – Основни суд, на економском коду 611200 – Накнаде трошкова запослених, планирани износ средстава увећати за 8.767,00 КМ. Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 611221 – Накнаде за топли оброк током рада,  а истовремено, на истом организационом коду, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 8.767,00 КМ.  Члан 16  У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину правосуђа Брчко дистрикта БиХ, на организационом коду 12030001 – Апелациони суд, на економском коду 611200 – Накнаде трошкова запослених, планирани износ средстава увећати за 1.692,00 КМ. Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 611221 – Накнаде за топли оброк током рада,  а истовремено, на истом организационом коду, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 1.692,00 КМ.  Члан 17  У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину правосуђа Брчко дистрикта БиХ, на организационом коду 12040001 – Тужилаштво, на економском коду 611200 – Накнаде трошкова запослених, планирани износ средстава увећати за 2.167,00 КМ. Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 611221 – Накнаде за топли оброк током рада,  а истовремено, на истом организационом коду, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 2.167,00 КМ. 



 35 Члан 18  У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину правосуђа Брчко дистрикта БиХ, на организационом коду 12040001 – Тужилаштво, на економском коду 612100 – Доприноси послодавца, планирани износ средстава увећати за 1.000,00 КМ, а истовремено, на истом организационом коду, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 1.000,00 КМ.  Члан 19  У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину правосуђа Брчко дистрикта БиХ, на организационом коду 12050001 – Правобранилаштво, на економском коду 611200 – Накнаде трошкова запослених, планирани износ средстава увећати за 2.083,00 КМ. Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 611221 – Накнаде за топли оброк током рада,  а истовремено, на истом организационом коду, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 2.083,00 КМ.  Члан 20  У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину правосуђа Брчко дистрикта БиХ, на организационом коду 12050001 – Правобранилаштво, на економском коду 612100 – Доприноси послодавца, планирани износ средстава увећати за 2.500,00 КМ, а истовремено, на истом организационом коду, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 2.500,00 КМ.  Члан 21  У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину правосуђа Брчко дистрикта БиХ, на организационом коду 12060001 – Канцеларија за правну помоћ, на економском коду 611200 – Накнаде трошкова запослених, планирани износ средстава увећати за 1.009,00 КМ. Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 611221 – Накнаде за топли оброк током рада,  а истовремено, на истом организационом коду, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 1.009,00 КМ.  Члан 22  У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину правосуђа Брчко дистрикта БиХ, на организационом коду 12060001 – Канцеларија за правну помоћ, на економском коду 612100 – Доприноси послодавца, планирани износ средстава увећати за 600,00 КМ, а истовремено, на истом организационом коду, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 600,00 КМ.   Члан 23  У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину Одјељења за јавну безбједност, на организационом коду 14010001 – Пододјељење за заштиту и спасавање, на економском коду 612100 – Доприноси послодавца, планирани износ средстава увећати за 15.000,00 КМ,  а истовремено,  



 36на истом организационом коду, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 15.000,00 КМ.  Члан 24  У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину Одјељења за стручне и административне послове, планирани износ средстава увећава се за 4.470,00 КМ, на сљедећим организационим и економским кодовима и аналитичким ставкама:  - организациони код 15030001 – Пододјељење за људске ресурсе, економски код 611200 – Накнаде трошкова запослених, аналитичка ставка 611221 – Накнаде за топли оброк током рада у износу од 500,00 КМ;  - организациони код 15040001 – Пододјељење за јавне набавке, економски код 611200 – Накнаде трошкова запослених, аналитичка ставка 611221 – Накнаде за топли оброк током рада у износу од 500,00 КМ;  - организациони код 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ, економски код 611200 – Накнаде трошкова запослених, аналитичка ставка 611221 – Накнаде за топли оброк током рада у износу од 200,00 КМ;  - организациони код 15020001 – Пододјељење за информатику, економски код 613900 – Уговорене и друге посебне услуге, аналитичка ставка 613936 – Издаци за привремене и повремене послове, уговори о дјелу и комисије у износу од 3.270,00 КМ; а истовремено,  на организационом коду 15030001 – Пододјељење за људске ресурсе, на економском коду 611200 – Накнаде трошкова запослених, на аналитичкој ставци 611231 – Посебне накнаде из радног односа за повремене послове, планирани износ средстава умањује се за 4.470,00 КМ.  Члан 25  У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину Одјељења за стручне и административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ на економском коду 614300 – Текуће донације непрофитним организацијама, планирани износ средстава увећава се за 390.000,00 КМ. Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 – Текуће донације осталим непрофитним организацијама – „Текуће донације непрофитним организацијама – удружењима грађана проистеклих из протеклих ратова XX вијека а у сврху обезбјеђења средстава неопходних за подмирење текућих трошкова удружења, а који се односе на трошкове за обављање административних послова удружења, режијских трошкова, трошкова организације обиљежавања значајних датума и осталих трошкова неопходних за рад удружења, насталих у текућој години“ а истовремено, на истом организационом економском коду, на аналитичкој ставци 614312 – Текуће донације осталим непрофитним организацијама – „Текуће донације по јавном позиву осталим непрофитним организацијама“, планирани износ средстава умањује се за 390.000,00 КМ.  Члан 26  У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину Одјељења за привредни развој, спорт и културу, на организационом коду 17010001 – Пододјељење за привредни развој на 



 37економском коду 614400 – Субвенције јавним предузећима, планирани износ средстава увећава се за 15.000,00 КМ. Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614411 – Субвенције јавним предузећима – „Субвенција ЈП Лука Брчко, Брчко за покривање трошкова пројеката за ревитализацију ЈП Лука Брчко“,  а истовремено,  на истом организационом коду, на економском коду 613900 – Уговорене и друге посебне услуге, планирани износ средстава умањује се за 15.000,00 КМ.  Наведено смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613936 – Издаци за привремене и повремене послове, уговори о дјелу и комисије – „Уговори о обављању посебних послова“.  Члан 27  У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину Одјељења за привредни развој, спорт и културу, на организационом коду 17010001 – Пододјељење за привредни развој на економском коду 614100 – Текући трансфери другим и истим нивоима власти, аналитичка ставка 614141 – Текући трансфери за јавне фондове – „Трансфер Развојно-гарантном фонду Брчко дистрикта БиХ за Програм субвенционисања дијела камата за кредите предузећима, предузетницима, подружницама и носиоцима пољопривредних газдинстава на подручју Брчко дистрикта БиХ“ у износу од 1.200.000,00 КМ,  мијења се у аналитичку ставку,  „Трансфер Развојно-гарантном фонду Брчко дистрикта БиХ за Програм субвенционисања дијела камата за кредите предузећима, предузетницима и носиоцима пољопривредних газдинстава на подручју Брчко дистрикта БиХ“ у износу од 1.200.000,00 КМ.   Члан 28  У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину Одјељења за образовање, на економском коду 612100 – Доприноси послодавца, планирани износ средстава увећати за 20.000,00 КМ на сљедећим организационим кодовима: - 20020001 – Пододјељење – Педагошка институција у износу од 1.000,00 КМ; - 20050002 – ЈУ Друга основна школа Брчко у износу од 2.000,00 КМ; - 20050003 – ЈУ Трећа основна школа Брчко у износу од 1.000,00 КМ; - 20050004 – ЈУ Четврта основна школа Брчко у износу од 1.000,00 КМ; - 20050006 – ЈУ Шеста основна школа Брезово Поље у износу од 2.000,00 КМ; - 20050007 – ЈУ Седма основна школа Горњи Рахић у износу од 2.000,00 КМ; - 20050009 – ЈУ Девета основна школа Маоча у износу од 7.000,00 КМ; - 20060002 – ЈУ Техничка школа Брчко дистрикт БиХ у износу од 2.000,00 КМ; - 20060003 – ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Брчко дистрикт БиХ у износу од  2.000,00 КМ; а истовремено,  на истом економском коду, планирани износ средстава умањити за 20.000,00 КМ на сљедећим организационим кодовима: - 20030001 – Пододјељење за заједничке послове у износу од 3.000,00 КМ; - 20050001 – ЈУ Прва основна школа Брчко у износу од 10.000,00 КМ; - 20060004 – ЈУ Гимназија „Васо Пелагић“ Брчко дистрикт БиХ у износу од 7.000,00 КМ.       



 38Члан 29  У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину Одјељења за образовање, на организационом коду 20050016 – Основна музичка школа Брчко, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ,  а истовремено,  на истом економском коду, на организационом коду 20050015 – ЈУ Петнаеста основна школа Шаторовићи, планирани износ средстава умањити за 10.000,00 КМ.  Члан 30  У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину Одјељења за образовање, на организационом коду 20030001 – Пододјељење за заједничке послове, на економском коду 821300 – Набавка опреме, планирани износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.  Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта „Набавка аутомобила“,  а истовремено,  на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 20.000,00 КМ на сљедећим организационим кодовима: - 20050006 – ЈУ Шеста основна школа Брезово Поље у износу од 10.000,00 КМ - 20050008 – ЈУ Осма основна школа Брка у износу од 10.000,00 КМ.    Члан 31  У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину Одјељења за образовање, на организационом коду 20060003 – ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Брчко дистрикт БиХ, на економском коду 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара, на аналитичкој ставци 613416 – Ситни инвентар, планирани износ средстава увећати за 8.000,00 КМ,  а истовремено,  на истом организационом коду, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 8.000,00 КМ.  Члан 32  У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину Одјељења за просторно планирање и имовинско-правне послове, на организационом коду 21010001 – Пододјељење за издавање локационих услова и заштиту околине, на економском коду 821300 – Набавка опреме, планирани износ средстава увећати за 12.470,00 КМ.  Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта „Набавка опреме“,  а истовремено,  на истом организационом коду, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 11.800,00 КМ и на економском коду 612100 – Доприноси послодавца, планирани износ средстава умањити за 670,00 КМ.   Члан 33  У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину Одјељења за просторно планирање и имовинско-правне послове, на организационом коду 21010001 – Пододјељење за издавање локационих услова и заштиту околине, на економском коду 613900 – Уговорене и друге посебне услуге, на аналитичкој ставци 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Додатне услуге на изради просторно-планске документације започете у ранијем периоду“, планирани износ средстава увећати за 23.000,00 КМ,  а истовремено,  



 39� на истом организационом коду, планирани износ средстава умањити за 22.500,00 КМ, на сљедећим економским кодовима и аналитичким ставкама:  - економски код 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара у износу од 4.500,00 КМ: 
• аналитичка ставка 613411 – Издаци за обрасце и папир у износу од 1.500,00 КМ; 
• аналитичка ставка 613412 – Издаци за компјутерски материјал у износу од 3.000,00 КМ;  - економски код 613700 – Издаци за текуће одржавање у износу од 2.000,00 КМ: 
• аналитичка ставка 613713 – Материјал за поправку и одржавање возила у износу од 1.000,00 КМ; 
• аналитичка ставка 613722 – Услуге поправки и одржавања опреме у износу од 1.000,00 КМ;  - економски код 613800 – Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног           промета у износу од 1.700,00 КМ: 
• аналитичка ставка 613815 – Осигурање запослених – колективно животно осигурање;        -     економски код 613900 – Уговорене и друге посебне услуге у износу од              14.300,00 КМ: 
• аналитичка ставка 613911 – Услуге медија у износу од 7.400,00 КМ; 
• аналитичка ставка 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Додатне услуге на изради измјена дијела измјена и допуна регулационог плана дијела стамбеног насеља Брчко Ново у Брчком у сврху изградње кружног тока“ у износу од 2.500,00 КМ; 
• аналитичка ставка 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Додатне услуге на изради регулационог плана Фицибајер у Брчком“ у износу од 4.400,00 КМ;  

� на организационом коду 21020001 – Пододјељење за имовинско-правне послове, на економском коду 613900 – Уговорене и друге посебне услуге, на аналитичкој ставци 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Трошкови поступка у процесу експропријације“, планирани износ средстава умањити за 500,00 КМ.   Члан 34  У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину Одјељења за расељена лица, избјеглице и стамбена питања, на организационом коду 22010001, на економском коду 821300 – Набавка опреме, планирани износ средстава увећава се за 20.000,00 КМ. Наведено увећање планираних средстава односи се на капитални пројекат „Набавка канцеларијског намјештаја и рачунарске опреме“,  а истовремено,  на истом организационом коду, на економском коду 821500 – Набавка сталних средстава у облику права, планирани износ средстава умањује се за 20.000,00 КМ на капиталном пројекту „Набавка софтвера“.      



 40Члан 35  У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину Одјељења за расељена лица, избјеглице и стамбена питања, на организационом коду 22010001, на економском коду 611200 – Накнаде трошкова запослених, планирани износ средстава увећава се за 843,00 КМ на аналитичкој ставци 611221 – Накнаде за топли оброк током рада, а истовремено, на истом организационом коду, на економском коду 613500 – Издаци за услуге превоза и горива, планирани износ средстава умањује се за 843,00 КМ на аналитичкој ставци 613512 – Дизел.  Члан 36  У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину Одјељења за јавни регистар, на организационом коду 25030001 – Пододјељење за катастарске књиге, на економском коду 821300 – Набавка опреме, планирани износ средстава увећати за 140.000,00 КМ. Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење нових капиталних пројеката:  „Набавка геодетске и остале опреме“ у износу од 60.000,00 КМ; „Набавка рачунарске и остале опреме“ у износу од 80.000,00 КМ; а истовремено,  на организационом коду 25010001 – Пододјељење за матичну евиденцију, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 140.000,00 КМ.  Члан 37  У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину Канцеларије за управљање јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани износ средстава увећати за 300.000,00 КМ. Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта „Радови на реконструкцији и инвестиционом одржавању јавних објеката“,  а истовремено,  на истом организационом коду, на економском коду 613700 – Издаци за текуће одржање, на аналитичкој ставци 613721 – Услуге поправки и одржавања зграда, планирани износ средстава умањити за 300.000,00 КМ.  Члан 38 У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину Канцеларије за управљање јавном имовином, на организационом коду 27010003 - Сектор одржавања на економском коду 821200 – Набавка грађевина планирани износ средстава смањује се за 20.000 КМ. Наведено смањење планираних средстава односи се на укидање капиталног пројекта „Наставак изградње паркинг-платоа у складу са просторно-планском документацијом, МЗ Илићка“ а истовремено  у Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину Одјељења за јавне послове – на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на економском коду 821200 – Набавка грађевина планирани износ средстава увећава се за 20.000 КМ, а на име увођења новог  капиталног пројекта „Наставак изградње паркинг-платоа у складу са просторно-планском документацијом, МЗ Илићка“.  Члан 39 У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину Канцеларије за управљање јавном имовином, на организационом коду 27010003 - Сектор одржавања на економском коду 821200 – Набавка грађевина планирани износ средстава смањује се за 60.000 КМ. 



 41Наведено смањење планираних средстава односи се на укидање капиталног пројекта „Пројектовање и изградња паркинг-површина у МЗ Илићка“ а истовремено  у Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину Одјељења за јавне послове – на организационом коду 24020001 Пододјељење за путеве и паркове, на економском коду 821200 – Набавка грађевина планирани износ средстава увећава се за 60.000 КМ, а на име увођења новог  капиталног пројекта „Пројектовање и изградња паркинг-површина у МЗ Илићка“.  Члан 40 У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину Канцеларије за управљање јавном имовином, на организационом коду 27010003 - Сектор одржавања на економском коду 821200 – Набавка грађевина планирани износ средстава се смањује за 20.000 КМ. Наведено смањење планираних средстава односи се на укидање капиталног пројекта „Наставак уређења зелене површине кроз центар насеља у складу са регулационим планом МЗ Илићка“ а истовремено  у Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину Одјељења за јавне послове – на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на економском коду 821200 – Набавка грађевина планирани износ средстава увећава се за 20.000 КМ, а на име увођења новог  капиталног пројекта „Наставак уређења зелене површине кроз центар насеља у складу са регулационим планом МЗ Илићка.“   Члан 41 У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину Канцеларије за управљање јавном имовином, на организационом коду 27010003 - Сектор одржавања на економском коду 821200 – Набавка грађевина планирани износ средстава се смањује за 35.000 КМ. Наведено смањење планираних средстава односи се на укидање капиталног пројекта „Наставак изградње зелене површине кроз центар насеља Илићка у складу са регулационим планом која је пројектована као парк површине 3 ха са припадајућим садржајем за дјецу и пјешачким стазама“ а истовремено  у Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину Одјељења за јавне послове – на организационом коду 24020001 Пододјељење за путеве и паркове, на економском коду 821200 – Набавка грађевина планирани износ средстава увећава се за 35.000 КМ, а на име увођења новог  капиталног пројекта „Наставак изградње зелене површине кроз центар насеља Илићка у складу са регулационим планом која је пројектована као парк површине 3 ха са припадајућим садржајем за дјецу и пјешачким стазама.“   Члан 42 У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину Канцеларије за управљање јавном имовином, на организационом коду 27010003 - Сектор одржавања на економском коду 821200 – Набавка грађевина планирани износ средстава смањује се за 55.000 КМ. Наведено смањење планираних средстава односи се на укидање капиталног пројекта „Пројектовање и изградња паркинг-површина у насељу Илићка“ а истовремено  у Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину Одјељења за јавне послове – на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на економском коду 821200 – Набавка грађевина планирани износ средстава увећава се за 55.000 КМ, а на име увођења новог  капиталног пројекта „Пројектовање и изградња паркинг-површина у насељу Илићка“.“ 



 42 Члан 43  Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ.  Број: 01-02-4224/21 Брчко, 22. септембра 2021. године                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК                                                           СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ                                                                             Мр сц. Синиша Милић  Достављено: 1. Предсједнику; 2. Потпредсједнику; 3. Градоначелнику;  4. Сектору за опште послове и стратешко планирање; 5. Дирекцији за финансије; 6. Архив. 


