
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст (“Службени
гласник Брчко дистрикта БиХ” број 2/10), члана 64 Пословника о раду Скупштине Брчко
дистрикта БиХ (“Службени гласник Брчко дистрикта БиХ” бројеви 17/08 и 20/10) и Предлога
одлуке градоначелника, број: 02-01.2-000804/10 од 13. јула 2010. године, Скупштина Брчко
дистрикта БиХ, на I наставку 29. редовне сједнице одржаном 14. јула  2010. године, доноси

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ АМАНДМАНА НА БУЏЕТ

БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2010. ГОДИНУ

Члан 1

1) У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2010. годину, планирани приходи се увећавају за  
3.765.656,00 КМ, и то на економском коду 732117 – примљени домаћи грантови од осталих
у износу од 1.265.656,00 КМ, а односе се на приходе од гранта Завода за запошљавање
Брчко дистрикта БиХ, намијењеног за финансирање бруто плата приправника
распоређених у одјељења и институције Брчко дистрикта БиХ и на економском коду 715513 
– приходи који потичу од сукцесије у износу од 2.500.000,00 КМ.

2)  Нова пројекција прихода за 2010. годину износиће 199.420.926,00 КМ.

Члан 2

У буџету Брчко дистрикта БиХ за 2010. годину смањују се планирана средства у
укупном износу од 2.223.617,62 КМ. Наведено смањење средстава односи се на средства
оперативног буџета за 2010. годину, која се неће утрошити до краја 2010. године, и то по
организационим и економским кодовима како слиједи:

Одјељење /
Институција

ИЗНОС

СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 1.770,00

Стручна служба Скупштине (10020001) 1.770,00
611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиција на планирани број мјесеци

1.770,00

КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 90.975,48

Сектор за информисање (11020001) 60.079,24
611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиција "шеф Сектора за односе с јавношћу", 
"шеф Одсјека за жалбе и притужбе грађана", "виши стручни
сарадник за односе с јавношћу" и "секретар Владе" на
планирани број мјесеци

57.768,50
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612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

2.310,74

Инспекторат (11030001) 30.896,24
611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиција на планирани број мјесеци

29.707,92

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

1.188,32

ПРАВОСУЂЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 308.933,88
Правосудна комисија (12010001) 18.028,61
611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиција на планирани број мјесеци

17.335,20

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

693,41

Основни суд (12020001) 173.221,05
611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиција на планирани број мјесеци

166.558,70

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

6.662,35

Апелациони суд (12030001) 19.590,48

611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиција на планирани број мјесеци

18.837,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

753,48

Тужилаштво (12040001) 34.791,02

611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиција на планирани број мјесеци

33.452,90

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

1.338,12

Правобранилаштво (12050001) 60.659,04

611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиција на планирани број мјесеци

58.326,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

2.333,04

Канцеларија за правну помоћ (12060001) 2.643,68

611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због 2.542,00
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непопуњавања позиција на планирани број мјесеци

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

101,68

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЈЕДНОСТ 77.469,33

Пододјељење за заштиту и спасавање (14010001) 64.828,02
611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиција на планирани број мјесеци

23.873,10

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

954,92

611200 - Накнаде трошкова запослених и скупштинских
посланика
Средства која се неће утрошити до краја године, а односе се
на отпремнине због одласка у пензију

40.000,00

Пододјељење за издавање дозв. и овлашћ. у
грађевинарству (14020001) 12.641,31

611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиција на планирани број мјесеци

12.155,10

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

486,21

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ 44.475,05

Пододјељење за људске ресурсе (15030001) 33.347,45

611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиције "виши стручни сарадник за правне
послове" на планирани број мјесеци

14.180,95

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

567,24

611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиције "стручни савјетник за правне послове" 
на планирани број мјесеци, као и због ангажовања 1 радника на
позицији "стручни сарадник за особље" у другом одјељењу

17.883,90

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

715,36

Пододјељење за јавне набавке (15040001) 11.127,60
611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
кашњења процедуре пријема радника на позицији "стручни
референт за набавку", као и средства додатка на плату
(замјена за породиљско одсуство)

10.699,60
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612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

428,00

ДИРЕКЦИЈА ЗА ФИНАНСИЈЕ 90.000,00

Пореска управа (16040001) 90.000,00

611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиција на планирани број мјесеци

90.000,00

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ, СПОРТ И КУЛТУРУ 4.213,76

Пододјељење за привредни развој (17010001) 2.106,88

611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиције "виши стручни сарадник за промоцију
инвестиција и подстицај развоја" на планирани број мјесеци

2.025,85

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

81,03

Пододјељење за туризам, културу и спорт (17020001) 2.106,88

611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиције "виши стручни сарадник за развој
туризма" на планирани број мјесеци

2.025,85

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

81,03

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО И
ВОДОПРИВРЕДУ 37.995,20
Пододјељење за анализу и административну подршку
(18010001) 22.397,49

611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године, а односе се
на средства за замјену за породиљско одсуство

21.536,05

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

861,44

Пододјељење за пољопривреду (18020001) 13.490,83

611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиције "виши стручни сарадник за хемијску
анализу земљишта", 1 извршилац на планирани број мјесеци

2.025,85

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

81,03

611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиције "стручни сарадник за подстицај", 1 
извршилац на планирани број мјесеци

1.546,90

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

61,88
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611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиције "стручни референт за подстицај", 
четири (4) извршиоца на планирани број мјесеци

9.399,20

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

375,97

Пододјељење за шумарство и водопривреду (18030001) 2.106,88
611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиције "виши стручни сарадник за
водопривреду", један (1) извршилац на планирани број мјесеци

2.025,85

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

81,03

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 506.040,22
Служба за администрацију и статистику Одјељења
(19010001) 16.344,17
611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године, а односе се
на замјену за шефа Одјељења на боловању на планирани број
мјесеци

9.638,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

385,52

611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године, а односе се
на средства за замјену за породиљско одсуство

6.077,55

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

243,10

Здравствени центар Брчко (19030001) 134.075,51
611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиција на планирани број мјесеци, као и
уштеде због исплате 80% плате запосленима на боловању

115.841,85

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

4.633,66

611200 - Накнаде трошкова запослених и скупштинских
посланика
Средства која се неће утрошити до краја године

13.600,00

Здравствени центар Маоча (19030002) 43.194,02
611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године , а односе се
на средства додатка на плату за дежурства и приправност, 
приправност возача у износу од 23.000,00 КМ као и плату
доктора специјалисте, платни разред VIII3 за седам (7)
мјесеци у износу од 20.194,02 КМ

43.194,02

Здравствени центар Бијела (19030003) 23.000,00



6

611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године, а односе се
на средства додатка на плату за дежурства и приправност, 
приправност возача

23.000,00

Општа болница Брчко (19040001) 274.289,92
611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиција на планирани број мјесеци

185.885,92

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

7.435,43

611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиција на планирани број мјесеци, као и
уштеде због исплате 80% плате запосленима на боловању

77.854,39

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

3.114,18

Пододјељење за социјалну заштиту становништва
(19050001) 6.109,40

611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године, а односе се
на средства за замјену за породиљско одсуство

5.874,50

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

234,90

Борачко-инвалидска заштита и цивилне жртве рата
(19060001) 9.027,20
611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године, а односе се
на средства за замјену за породиљско одсуство

8.680,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

347,20

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 673.949,88

Пододјељење за људске ресурсе и запошљавање (20010001) 117.374,40

611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године, а односе се
на средства која су била планирана за пријем двадесет седам
(27) приправника са ССС, јер није дошло до пријема истих

112.860,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

4.514,40

Шеста основна школа (20050006) 20.858,15
611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиција на планирани број мјесеци

20.023,83
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612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

834,32

Девета основна школа  (20050009) 55.621,61
611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиција на планирани број мјесеци

53.482,32

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

2.139,29

Десета основна школа  (20050010) 74.162,15
611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиција на планирани број мјесеци

71.309,76

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

2.852,39

Дванаеста основна школа  (20050012) 92.702,68
611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиција на планирани број мјесеци

89.137,20

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

3.565,48

Тринаеста основна школа  (20050013) 37.081,07
611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиција на планирани број мјесеци

35.654,88

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

1.426,19

Петнаеста основна школа (20050015) 7.312,03
611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиција на планирани број мјесеци

7.030,80

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

281,23

Основна музичка школа (20050016) 74.162,15
611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиција на планирани број мјесеци

71.309,76

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

2.852,39

Гимназија "Васо Пелагић" Брчко (20060004) 194.675,64



8

611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиција на планирани број мјесеци

187.188,12

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

7.487,52

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИМОВИНСКО-
ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 121.900,00

Пододјељење за просторно планирање, урбанизам и
заштиту околине (21010001) 121.900,00
611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиције "стручни савјетник за финансијска
питања и интерну контролу" на планирани број мјесеци

7.309,80

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

292,40

611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиције "стручни савјетник за правна питања" 
на планирани број мјесеци

2.436,60

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

97,46

611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиције "шеф Службе за просторно
планирање, урбанизам и заштиту околине" на планирани број
мјесеци

2.436,60

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

97,46

611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиције "виши стручни сарадник за просторно
планирање и урбанизам" на планирани број мјесеци

2.250,60

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

90,02

611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиције "виши стручни сарадник за заштиту
културно-историјских објеката" на планирани број мјесеци

11.253,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

450,12
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611100 - Бруто плате
Средства планирана за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, која се неће
утрошити, и то за једног (1) приправника са ВСС  за период
ангажовања од дванаест (12) мјесеци и једног (1) приправника
са ВСС  за период ангажовања од три (3) мјесеца, јер није
дошло до планираног попуњавања

17.100,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са  смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

684,00

611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити  због привременог
ангажовања запослених у друго одјељење, и то два (2) 
запослена на позицији: "виши стручни сурадник – асистент за
рјешавање имовинско-правних послова" 

44.584,20

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

1.783,37

613700 - Издаци за текуће одржавање
Средства која се неће утрошити до краја године, а односе се
на услуге поправки и одржавања опреме

20.000,00

613900 - Уговорене услуге
Средства која се неће утрошити а односе на услуге медија у
износу од 10.000,00 КМ и остале неспоменуте услуге и
дажбине – услуге израде просторно-планске документације
започете у ранијим годинама у износу од 1.034,37 КМ

11.034,37

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА, ИЗБЈЕГЛИЦЕ И
СТАМБЕНА ПИТАЊА 51.560,94
Одјељење за расељена лица, избјеглице и стамбена питања
(22010001) 51.560,94

611100 - Бруто плате
Средства планирана за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, која се неће
утрошити, и то за два (2) приправника са ВСС за период
ангажовања од дванаест (12) мјесеци, јер није дошло до
планираног попуњавања

27.360,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

1.094,40

611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавана позиција "Стручни референт за
административне послове" и "Стручни референт за обнову
стамбених јединица" на планирани број мјесеци

16.448,60

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

657,94

611200 - Накнаде трошкова запослених и скупштинских
посланика 6.000,00
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Средства која се неће утрошити до краја године, а односе се
на отпремнине због одласка у пензију

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 18.961,95

Пододјељење за капиталне инвестиције (23020001) 18.961,95
611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавана позиција на планирани број мјесеци

18.232,65

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

729,30

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ 47.807,08

Пододјељење за путеве и паркове (24020001) 14.043,74
611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиције "водитељ пројекта" за првих шест (6)
мјесеци 2010. године

13.503,60

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

540,14

Пододјељење за јавне објекте (24030001) 16.855,07
611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиције "специјалиста за
електроинсталације" за шест (6) мјесеци 2010. године и
позиције "специјалиста за јавне објекте" за два (2) мјесеца

16.206,80

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

648,27

Пододјељење за јавни саобраћај и одржавање возила
(24040001) 16.908,27

611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиције "референт за набавку горива" за три
(3) мјесеца, позиције "пословођа" за два (2) мјесеца и позиције
"виши стручни сарадник за јавни саобраћа“ј за пет (5) мјесеци

16.257,95

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

650,32

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНИ РЕГИСТАР 143.502,61

Пододјељење за личне документе (25020001) 11.588,00

611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због исплате
умањеног износа бруто плате (исплата 80 %) 

10.500,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

1.088,00
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Пододјељење за катастарске књиге (25030001) 42.172,00
611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавана позиција на планирани број мјесеци

37.872,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца 4.300,00

Пододјељење за писарницу и заједничке послове (25040001) 19.965,58

611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавана позиција на планирани број мјесеци

19.652,58

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

313,00

Служба за архив (25060001) 69.777,03

611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због
непопуњавања позиција, на планирани број мјесеци, као и због
промјене позиције "виши архивски техничар", платни разред
VII1, бруто плата 1.736,00 КМ; период ангажовања шест (6) 
мјесеци у позицију "архивски техничар", платни разред IV5, 
бруто плата 1.174,90 КМ због промјене у Организационом
плану

67.093,30

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

2.683,73

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ 4.062,24

Сектор одржавања (27010003) 4.062,24

611100 - Бруто плате
Средства која се неће утрошити до краја године због одласка
у пензију запосленог на позицији "стручни референт за јавне и
стамбене објекте" за период од три (3) мјесеца

3.906,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се
и средства доприноса на терет послодавца

156,24

УКУПНО: 2.223.617,62

Члан 3

У Буџету Брчко Дистрикта БиХ за 2010. годину, увећавају се планирана средства у
оперативном буџету у износу од 6.217.302,40 КМ, и то по организационим и економским
кодовима како слиједи:
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Одјељење /
Институција

ИЗНОС

СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 21.340,80

Стручна служба Скупштине(10020001) 21.340,80

611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, и то за два (2)
приправника са ВСС  за период ангажовања од седам (7)
мјесеци и  један (1) приправник са ССС за период ангажовања
од шест ( )6 мјесеци

20.520,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

820,80

КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 571.617,28

Кабинет градоначелника (11010001) 571.617,28
611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, и то за осам (8)
приправника са ВСС  за период ангажовања од десет (10)
мјесеци, два (2) приправника са ВШС за период ангажовања од
седам (7) мјесеци и четрнаест (14) приправника са ССС за
период ангажовања од четири (4) мјесеца

146.528,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

5.861,12

611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање од 1. јула 2010. 
године, и то за четрдесет шест (46) приправника са ВСС  за
период ангажовања од шест (6) мјесеци, два (2) приправника са
ВШС за период ангажовања од шест (6) мјесеци и седамнаест
(17) приправника са ССС за период ангажовања од шест (6)
мјесеца

403.104,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

16.124,16

ПРАВОСУЂЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 67.579,20
Основни суд (12020001) 60.465,60

611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, и то за седам (7)
приправника са ВСС за период ангажовања од шест (6) мјесеци
и  један (1) приправник са ВСС за период ангажовања од девет
(9) мјесеци

58.140,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

2.325,60
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Апелациони суд (12030001) 7.113,60
611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, и то за једног (1)
приправника са ВСС  за период ангажовања од шест (6)
мјесеци

6.840,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

273,60

ПОЛИЦИЈА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 38.046,76

Униформисана крим. полиција Дистрикта (13010001) 11.101,45

611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, и то за једног (1) 
приправника са ВСС  од 22. марта 2010. године

10.674,48

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

426,97

Администрација (13020001) 26.945,31
611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, и то за два (2)
приправника са ВСС  од 20. јануара 2010. године

25.908,96

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

1.036,35

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЈЕДНОСТ 23.949,12

Пододјељење за заштиту и спасавање (14010001) 8.536,32
611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, и то за једног (1)
приправника са ВШС  за период ангажовања од девет (9)
мјесеци

8.208,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

328,32

Пододјељење за издавање дозв. и овлашћ. у
грађевинарству (14020001) 4.742,40
611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, и то за 1 
приправника са ССС за период ангажовања од шест (6)
мјесеци

4.560,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца 182,40
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Служба заједничких послова (14030001) 10.670,40
611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, и то за једног (1)
приправника са ВСС  за период ангажовања од девет (9)
мјесеци

10.260,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

410,40

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ 18.021,00

Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ (15010001) 18.021,00

611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, и то за једног (1)
приправника са ВСС  за период ангажовања од дванаест (12)
мјесеци и једног (1) приправника са ВШС период ангажовања од
четири (4) мјесеца

17.328,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

693,00

ДИРЕКЦИЈА ЗА ФИНАНСИЈЕ 122.354,00

Стручна служба Дирекције за финансије (16020001) 122.354,00
611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, и то за шест (6)
приправника са ВСС  за период ангажовања од десет (10)
мјесеци, једног (1) приправника са ВШС  за период ангажовања
од девет (9) мјесеци и девет (9) приправника са ССС  за
период ангажовања од шест (6) мјесеци

117.648,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца 4.706,00

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ, СПОРТ И КУЛТУРУ 2.436.825,92

Пододјељење за привредни развој (17010001) 2.402.206,40

611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, и то за једног (1)
приправника са ВСС  за период ангажовања од девет (9)
мјесеци

10.260,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

410,40

614300 - Грантови непрофитним организацијама
Грант Заводу за запошљавање Брчко дистрикта БиХ за
запошљавање приправника 2.391.536,00
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Пододјељење за туризам, културу и спорт (17020001) 34.619,52
611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, и то за два (2)
приправника са ВСС  за период ангажовања од девет (9)
мјесеци, једног (1) приправника са ВШС  за период ангажовања
од девет (9) мјесеци  и једног (1) приправника са ССС за
период ангажовања од шест (6) мјесеци

33.288,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

1.331,52

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО И
ВОДОПРИВРЕДУ 18.969,60

Пододјељење за пољопривреду (18020001) 9.484,80

611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, и то за два (2)
приправника са ССС  за период ангажовања од шест (6)
мјесеци

9.120,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

364,80

Пододјељење за ветеринарство (18040001) 9.484,80
611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, и то за два (2)
приправника са ССС  за период ангажовања од 6 мјесеци

9.120,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

364,80

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 163.375,68

Служба за администрацију и статистику Одјељења
(19010001) 11.263,20
611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, и то за једног (1)
приправника са ВСС  за период ангажовања од 9 ,5 мјесеци

10.830,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

433,20

Пододјељење за јавно здравство (19020001) 31.299,84

611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, и то за два (2)
приправника са ВШС за период ангажовања од девет (9)
мјесеци и три (3) приправника са ССС за период ангажовања
од шест (6) мјесеци

30.096,00
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612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

1.203,84

Здравствени центар Брчко (19030001) 65.800,80
611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, и то за пет (5)
приправника са ВСС за период ангажовања од 9,5 мјесеци и два
(2) приправника са ССС  за период ангажовања од шест (6)
мјесеци

63.270,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

2.530,80

Општа болница Брчко (19040001) 34.619,52

611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, и то за једног (1)
приправника са ВШС за период ангажовања од девет (9)
мјесеци и четири (4) приправника са ССС за период
ангажовања од шест (6) мјесеци

26.448,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

1.057,92

611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање од 1. јула 2010. 
године, и то за једног (1) приправника са ВСС  за период
ангажовања од шест (6) мјесеци

6.840,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

273,60

Пододјељење за социјалну заштиту становништва
(19050001) 7.113,60
611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање од 1. јула 2010. 
године, и то за једног (1) приправника са ВСС за период
ангажовања од шест (6) мјесеци

6.840,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

273,60

Борачко-инвалидска заштита и цивилне жртве рата
(19060001) 13.278,72
611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, и то за једног (1)
приправника са ВШС  за период ангажовања од девет (9)
мјесеци и једног (1) приправника са ССС  за период ангажовања
од шест (6) мјесеци

12.768,00
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612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

510,72

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 140.375,04

Вртић "Наша дјеца" (20040001) 7.587,84
611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, и то за једног (1)
приправника са ВШС за период ангажовања од осам (8) мјесеци

7.296,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

291,84

Прва основна школа (20050001) 9.484,80
611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, и то за једног (1)
приправника са ВСС за период ангажовања од осам (8) мјесеци

9.120,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

364,80

Друга основна школа (20050002) 18.969,60
611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, и то за два (2)
приправника са ВСС  за период ангажовања од осам (8) мјесеци

18.240,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

729,60

Пета основна школа (20050005) 18.969,60
611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, и то за два (2)
приправника са ВСС  за период ангажовања од осам (8) мјесеци

18.240,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

729,60

Шеста основна школа (20050006) 9.484,80

611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, и то за једног (1)
приправника са ВСС  за период ангажовања од осам (8) мјесеци

9.120,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

364,80

Седма основна школа (20050007) 23.712,00
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611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, и то за два (2)
приправника са ВСС за период ангажовања од осам (8) мјесеци
и једног (1) приправника са ССС за период ангажовања од
шест (6) мјесеци

22.800,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

912,00

Осма основна школа (20050008) 14.227,20

611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, и то за једног (1)
приправника са ВСС за период ангажовања од осам (8) мјесеци
и једног (1) приправника са ССС за период ангажовања од
шест (6) мјесеци

13.680,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

547,20

Девета основна школа (20050009) 9.484,80
611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, и то за једног (1)
приправника са ВСС  за период ангажовања од осам (8) мјесеци

9.120,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

364,80

Дванаеста основна школа (20050012) 9.484,80

611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, и то за једног (1)
приправника са ВСС  за период ангажовања од осам (8) мјесеци

9.120,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

364,80

Пољопривредна и медицинска школа (20060003) 9.484,80
611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, и то за једног (1)
приправника са ВСС  за период ангажовања од осам (8) мјесеци

9.120,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

364,80

Гимназија (20060004) 9.484,80
611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, и то за једног (1)
приправника са ВСС за период ангажовања од осам (8) мјесеци

9.120,00
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612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

364,80

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА, ИЗБЈЕГЛИЦЕ И
СТАМБЕНА ПИТАЊА 9.484,80
Одјељење за расељена лица, избјеглице и стамбена питања
(22010001) 9.484,80

611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, и то за два (2)
приправника са ССС за период ангажовања од шест (6)
мјесеци

9.120,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

364,80

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 2.500.000,00

Пододјељење за развој и стратегију комуналних услуга
(23010001)

2.500.000,00

614400 - Субвенције јавним предузећима
Субвенција ЈП "КОМУНАЛНО БРЧКО" за трошкове
снабдијевања Брчко дистрикта БиХ електричном енергијом у
периоду од 1 јула .2010. године до 31. децембра 2010. године –
Налог супервизора од 30. јуна 2010. године

2.500.000,00

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ 5.690,88

Пододјељење за заједничке послове и стручни надзор
(24010001) 5.690,88

611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, и то за једног (1)
приправника са ВШС  за период ангажовања од шест (6)
мјесеци

5.472,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

218,88

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНИ РЕГИСТАР 51.217,92

Пододјељење за матичну евиденцију (25010001) 51.217,92
611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, и то за једног (1)
приправника са ВСС за период ангажовања од дванаест (12)
мјесеци, једног (1) приправника са ВШС за период ангажовања
од  девет (9) мјесеци и шест (6) приправника са ССС за период
ангажовања од шест (6) мјесеци

49.248,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

1.969,92

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ 16.598,40

Сектор одржавања (27010003) 16.598,40
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611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, и то за два (2)
приправника са ВСС за период ангажовања од седам (7)
мјесеци

15.960,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

638,40

КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
ПРИ САВЈЕТУ МИНИСТАРА БиХ 11.856,00

Канцеларија координатора Брчко дистрикта БиХ при Савјету
министара БиХ (28010001) 11.856,00
611100 - Бруто плате
Недостајућа средства за бруто плате за приправнике
ангажоване преко Завода за запошљавање, и то за једног (1)
приправника са ВСС за период ангажовања од десет (10)
мјесеци

11.400,00

612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се
и средства доприноса на терет послодавца

456,00

УКУПНО: 6.217.302,40

Члан 4

(1) У буџету Брчко дистрикта БиХ за 2010. годину, покриће недостајућих буџетских
средства обезбиједиће се финансирањем из нераспоређеног вишка прихода над
расходима из ранијих година у износу од 228.028,78 КМ.

(2) Укупно финансирање у буџету Брчко дистрикта БиХ за 2010. годину износиће
8.490.397,28 КМ.

Члан 5

Укупан буџет Брчко дистрикта БиХ за 2010. годину износиће 207.911.323,08 КМ.

Члан 6

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2010. годину Одјељења за стручне и
административне послове, организациони код 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, 
НВО и УГ, економски код 614300 – грантови непрофитним организацијама, аналитичка
ставка 614311 – грантови непрофитним организацијама, „Грантови удружењима (без три
удружења несталих) из три народа (српског, бошњачког и хрватског) по 60.000 КМ (60.000 
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КМ се дијели на сва удружења у оквиру једног народа у једнаким износима) и СУБНОР
20.000 КМ“, у укупном износу од 200.000,00 КМ мијења назив у аналитичку ставку 614311 –
грантови непрофитним организацијама, „Грантови удружењима (без три удружења
несталих) из три народа (српског, бошњачког и хрватског) по 60.000 КМ (60.000 КМ се
дијели на сва удружења у оквиру једног народа у једнаким износима изузев бошњачког
народа) и СУБНОР 20.000 КМ. Грант бошњачког народа се дијели на: 20.000,00 КМ –
Организацији ПШ и ПБ, 20.000,00 КМ ОРВИ Брчко дистрикта БиХ, 10.000,00 КМ УДБ 92/95 и
10.000,00 КМ ЈОБ Унија ветерана“.

Члан 7

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2010. годину Полиције Брчко дистрикта БиХ, 
организациони код 13010001 – Униформисана, крим. полиција и др., у Детаљном захтјеву
за плате мијењају се сљедећи називи позиција:

- позиција “водитељ за едукацију” мијења се у позицију “руководилац стручног
образовања и усавршавања полицијских службеника”;  

- позиција “командир одјељења Полиције – АРИЗОНА” мијења се у позицију “шеф
смјене”;

- позиција ”савјетник шефа Полиције за правна питања” мијења се у позицију “стручни
савјетник шефа Полиције за правна питања”;

- позиција ”помоћник шефа ЈКП за борбу против привредног криминала“ мијења се у
позицију “помоћник шефа ЈКП за борбу против привредног криминала и корупције”;

- позиција ”помоћник шефа ЈКП за борбу против криминала и тероризма (заштитни
додатак)“ мијења се у позицију “помоћник шефа ЈКП за борбу против дрога и
организованог криминала”;

- позиција “помоћник шефа ЈКП за крим. обраду података (заштитни додатак)” мијења
се у позицију ”помоћник шефа ЈКП за крим. обавјештајну подршку и спречавање и
откривање тероризма”;

- позиција “помоћник шефа ЈКП за крим. технику и КДЗ“ мијења се у позицију
“помоћник шефа ЈКП за форензику и КДЗ”;

- позиција “помоћник командира ЈОП“ –  два (2) извршиоца, мијења се у позиције:
            “помоћник командира за подручни и секторски рад“ – 1 извршилац и
            “помоћник командира за спречавање криминалитета” – 1 извршилац;   

- позиција ,,помоћник командира ЈОП (заштитни додатак) мијења се у позицију
“помоћник

           командира за област прекршаја”;
- позиција “портпарол Полиције “ мијења се у позицију “шеф Кабинета – портпарол

Полиције”;
- позиција “виши истражитељ ЈКП“ – једанаест (11) извршилаца мијења се у позиције:

            “виши истражитељ“ – осам (8) извршилаца и
            “виши истражитељ ратних злочина“ – три (3) извршиоца;

- позиција “виши истражитељ полиграфиста ЈКП” – два (2) извршиоца мијења се у
позиције:

            “виши истражитељ полиграфиста” – један (1) извршилац и
            “виши истражитељ ратних злочина“ – један (1) извршилац;

- позиција “истражитељ у ЈПС“ мијења се у позицију “истражитељ за унутрашње
истраге, контролу и инспекцију”;

- позиција “истражитељ за сложеније унутрашње истраге, контролу, инспекцију, 
процедуре и начела” мијења се у позицију ”истражитељ за сложеније унутрашње
истраге, контролу и инспекцију”;
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- позиција “старији истражитељ – специјалиста крим. технике“ мијења се у позицију
“истражитељ специјалиста за механоскопију”;

- Позиција “полицијски службеници за заступање прекршајних предмета” – два (2)
извршиоца мијења се у позиције:

            “полицајац за заступање прекршајних предмета” – један (1) извршилац
            “заступник прекршајних предмета” – један (1) извршилац;

- позиција  “крим. обавјештајни службеник” – седам (7) извршилаца мијења се у
позиције:

            “крим. обавјештајни службеник” – један (1) извршилац;
            “старији истражитељ у крим. обавјештајном одсјеку” – четири (4) извршиоца;
            “истражитељ у крим.  обавјештајном одсјеку” – два (2) извршиоца;

- позиција “вођа групе за подршку у ЈОП-у” – четири (4) извршиоца мијења се у
позицију:

            “вођа групе за подршку – интервентни полицајац” – четири (4) извршиоца;
- позиција “вођа патроле у ЈОП-у “ – четрнаест (14) извршилаца мијења се у позиције:

            “вођа патроле” – шест (6) извршилаца и
            ”вођа групе за подршку – интервентни полицајац” – осам (8) извршилаца;

- позиција ”истражитељ крим. технике” – четири (4) извршиоца мијења се у позиције:
            “старији истражитељ лица мјеста“ – један (1) извршилац;
            “истражитељ лица мјеста“ – два (2) извршиоца;
            “истражитељ – специјалиста за дактилоскопију” – један (1) извршилац;

- позиција “млађи истражитељ крим. технике“ мијења се у позицију “Млађи
истражитељ лица мјеста“;

- Позиција “Вођа сектора - полицајац у школи” – три (3) извршиоца мијења се у
позицију

            “вођа сектора – полицајац у школи” – један (1) извршилац и
            “контакт полицајац“ – два (2) извршиоца;

- позиција “полицајац” – седамдесет осам (78) извршилаца мијења се у позиције:
            “полицајац” – седамдесет четири (74) извршиоца  и
            “полицајац за контролу терета“ – четири (4) извршиоца.

Члан 8

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2010. годину Одјељења за јавну безбједност, 
организациони код 14010001 – Пододјељење за заштиту и спасавање, на економском коду
613900 – Уговорене услуге на аналитичкој ставци 613991 – Деминирање и упозоравања на
минску опасност планирани износ средства умањити за 200.000,00 КМ, а истовремено на
организационом коду 29010001 – Средства резерви, планирани износ средстава увећати за
200.000,00 КМ.

Члан 9

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

Број: 01-02-264/10     
Брчко, 14. јула 2010. године   
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                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК
                                                                                   СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

                                                                                       Мирсад Ђапо, дипл. правник, c.p.




