
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, 20/10 и 4/13) и
Предлога одлуке Владе Брчко дистрикта БиХ, број: 02-000315/13 од 17. јула 2013. године,
Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 4. ванредној сједници одржаној 25. јула 2013. године,
доноси

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ АМАНДМАНА НА БУЏЕТ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1

1) У буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину, планирани приходи се увећавају за
1.300.000,00 КМ.
Наведено повећање се односи на повећање планираних прихода на економском коду (врсти
прихода) 711211 – Порез на добит у износу од 1.000.000,00 КМ и повећање планираних
прихода на организационом коду 16030001 – Трезор, на економском коду (врсти прихода)
721211 – Приходи од камата на депозите у банци у износу од 300.000,00 КМ.

2) Нова пројекција прихода за 2013. годину износиће 206.796.587,00 КМ.

Члан 2

1) У буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину повећава се финансирање у укупном
износу од 2.347.177,22 КМ.

Наведено повећање финансирања односи се на финансирање из вишка прихода над
расходима из ранијих година, односно на смањење планираних средстава на пројектима
одобреним капиталним буџетима за 2011. и 2012. годину, и то по организационим и
економским кодовима и пројектима како слиједи:

Одјељење /
институција

Капитални буџети
ранијих година УКУПНО

2011. 2012.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ
ПОСЛОВЕ 5.000,00 0,00 5.000,00
Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ (15010001) 5.000,00 0,00 5.000,00
821300 – Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Набавка опреме за Пододјељење за подршку МЗ, УГ и НВО" 5.000,00 0,00 5.000,00
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ, СПОРТ И
КУЛТУРУ 0,00 300.000,00 300.000,00
Пододјељење за привредни развој (17010001) 0,00 300.000,00 300.000,00
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
»Израда изведбених пројеката и студија утицаја на животну

средину за потребе инвестиционих улагања у ЈП "Лука Брчко" и
измјештања индустријских колосијека у Брчком" 0,00 300.000,00 300.000,00
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 300.000,00 0,00 300.000,00
Служба за администрацију и статистику Одјељења
(19010001) 300.000,00 0,00 300.000,00
821300 – Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Интегрални здравствени информациони систем" 300.000,00 0,00 300.000,00
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 892.177,22 0,00 892.177,22
Пододјељење за капиталне инвестиције (23020001) 892.177,22 0,00 892.177,22
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Изградња фекалне канализације у МЗ Шаторовићи код гробља
(КБ 2007)" 45.554,00 0,00 45.554,00
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту

"Увођење гасне мреже у БД (КБ 2007)" 18.878,80 0,00 18.878,80
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Замјенска изградња 35/10/20 kV подземних електроенергетских
водова из чворне трафо-станице ЧТС 35/10 kV Брчко II у МЗ
Ријеке" 84.072,45 0,00 84.072,45
821200 – Набавка опреме
Смањење капиталних средстава на капиталном пројекту
"Израда пројектне документације за изградњу водоводне мреже,
те повезивање исте са водоводом из смјера МЗ Вукшић, како би
се створио затворени круг водоснабдијевања МЗ Улице" 20.000,00 0,00 20.000,00
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Изградња уличне расвјете МЗ Бродуша" 1.186,97 0,00 1.186,97
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту

"Изградња уличне расвјете у МЗ Мујкићи" 1.676,03 0,00 1.676,03
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту

"Изградња уличне расвјете у Ул. Ћамила Сијарића од кућног
броја 3 лијево" 718,50 0,00 718,50
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Уградња филтера на бунарском простору у МЗ Марковић Поље" 82,50 0,00 82,50
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Наставак изградње водоводне мреже кроз село у МЗ Доњи
Зовик" 14.871,55 0,00 14.871,55
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Изградња крака фекалне канализације насеља Мераје у МЗ
Маоча" 20.000,00 0,00 20.000,00
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Изградња уличне расвјете у Брезовом Пољу селу, заселак
Јовићи" 1.079,33 0,00 1.079,33



3

821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Изградња 80 м канализације у МЗ 4. јул код стадиона ФК
Локомотива (КБ 2007)" 5.969,12 0,00 5.969,12
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту

"Изградња канализационе мреже, локација Цигански поток у МЗ
Брезик (КБ 2007)" 56.548,50 0,00 56.548,50
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Реконструкција НН мреже и расвјете у Д. Вукшићу – заселак
Крњићи" 153,86 0,00 153,86
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Реконструкција секундарне водоводне мреже у МЗ Брезово
Поље" 60.000,00 0,00 60.000,00
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Реконструкција електроенергетске мреже Г. Скакава – Мојка
(КБ 2007)" 253,06 0,00 253,06
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Рјешавање канализационог колектора Глухаковац – Грбавица,
тзв. колектор Агросидекс" 80.000,00 0,00 80.000,00
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту

"Наставак изградње канализације у МЗ Д. Брезик" 4.026,60 0,00 4.026,60
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Изградња водоводне мреже и асфалтирање у Мостарскoj улици
у МЗ Брод од броја 205 до 225 у дужини од 180 м и ширини 5 м" 3.044,25 0,00 3.044,25
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Изградња водоводне мреже у МЗ Поточари, Ново насеље и
спајање на постојећи бунар" 8.250,00 0,00 8.250,00
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Изградња секундарне водоводне мреже у МЗ Боће" 1.939,35 0,00 1.939,35
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Изградња артеског – субартеског бунара са кућицом и опремом
у МЗ Марковић Поље" 7.650,69 0,00 7.650,69
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Изградња канализационе мреже у МЗ Српска варош (дијелови
улица Јована Дучића и Вука Стефановића Караџића)" 11.975,74 0,00 11.975,74
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Изградња ЛМТС 10(2)/0.4 kV Ново Брчко 10" 80.000,00 0,00 80.000,00
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту

"Изградња уличне расвјете од главног пута према засеоку Мали
Угори поред Османбашић куће у МЗ Брка" 269,69 0,00 269,69
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту

"Постављање уличне расвјете уз главни пут у насељу Лукавац у
дужини од 1.000 м на постојеће стубове НН мреже" 114,08 0,00 114,08
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821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Средства за санацију и доградњу постојећих чесми: Кланац,
Бродуша, Плазуље, Грчица, Беговача, Брод, Глухаковац, "Ш"
насеље и Г. Брезик" 87,63 0,00 87,63
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Реконструкција ДВ 10 kV ТС 35/10 kV Брезово Поље –
Гредице" 26.394,11 0,00 26.394,11
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Изградња колектора отпадних вода Брод–Близна – I фаза
пројектовања" 200.000,00 0,00 200.000,00
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Увезивање (заокружење) постојећег извора Стјековица –
пројектовање" 25.495,50 0,00 25.495,50
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Наставак изградње канализационе мреже Ивици – Ново насеље" 20.262,16 0,00 20.262,16
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту "Израда
пројекта водоводне мреже у Г. Брезику – Обреновићи" 16.607,00 0,00 16.607,00
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Изградња пумпне станице у Шаторовићима заселак
Маховљаши" 2.211,19 0,00 2.211,19
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Наставак изградње водоводне мреже у улици С. сокак, од к. бр.
172 у дужини од 100 м" 17.949,82 0,00 17.949,82
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Наставак изградње канализационе мреже у МЗ Ивици – Ново
насеље" 50.000,00 0,00 50.000,00
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Постављање уличне расвјете у МЗ Доња Скакава – дионица
Маркичићи" 1.407,52 0,00 1.407,52
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Постављање уличне расвјете у МЗ Горњи Зовик" 430,47 0,00 430,47
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Реконструкција НН мреже у МЗ Горња Скакава" 450,46 0,00 450,46
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Реконструкција НН мреже у МЗ Горњи Зовик – дионица од
школе према цркви" 784,94 0,00 784,94
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Постављање уличне расвјете у МЗ Витановићи, заселак
Слугановићи" 1.781,35 0,00 1.781,35
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 850.000,00 0,00 850.000,00
Пододјељење за имовинско-правне послове (21020001) 850.000,00 0,00 850.000,00
821100 – Набавка земљишта и шума
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Експропријација земљишта за потребе изградње заобилазнице" 850.000,00 0,00 850.000,00

УКУПНО: 2.047.177,22 300.000,00 2.347.177,22
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2) Укупно финансирање у буџету за 2013. годину ће износити 32.036.119,04 КМ.

Члан 3

У буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину смањују се планирана средства у износу од
805.764,61 КМ.
Наведено смањење планираних средстава односи се на средства Оперативног буџета за 2013.
годину, која се неће утрошити до краја 2013. године, и то по организационим и економским
кодовима како слиједи:

Одјељење / институција ИЗНОС
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ 21.687,90
Пододјељење за путеве и паркове (24020001) 21.687,90
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због смањења периода ангажовања са дванаест
(12) на шест (6) мјесеци на позицијама:
▪ "Референт за техничку документацију", платни разред V1, мјесечна нето

плата 861,83 КМ, мјесечна бруто плата 1.240,00 КМ, један (1) извршилац
▪ "Шеф пројекта", платни разред VIII1, мјесечна нето плата 1.564,22 КМ,

мјесечна бруто плата 2.300,25 КМ, један (1) извршилац (21.241,50 КМ)
612100 – Доприноси на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се и средства
доприноса на терет послодавца (446,40 КМ) 21.687,90
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЈЕДНОСТ 299,16
Пододјељење за заштиту и спасавање (14010001) 299,16
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава на позицији "Референт за обуку из области
ЗОП-а, одговорно лице за рад сервиса", мјесечна нето плата 1.047,12 КМ, један
(1) извршилац, период ангажовања девет (9) мјесеци, код које се мјесечна бруто
плата 1.539,84 КМ, мијења у мјесечну бруто плату 1.506,60 КМ, један (1)
извршилац, период ангажовања девет (9) мјесеци 299,16
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ 31.397,73
Пододјељење за информатику (15020001) 11.040,96
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због смањења периода ангажовања са девет (9)
мјесеци на три (3) мјесеца на позицији "ИТ инжењер – за потребе здравства",
платни разред VII1, мјесечна нето плата 1.206,56 КМ, мјесечна бруто плата
1.736,00 КМ, један (1) извршилац (10.416,00 КМ)
612100 – Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се и средства
доприноса на терет послодавца (624,96 КМ)

11.040,96
Пододјељење за јавне набавке (15040001) 20.356,77
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611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због смањења периода ангажовања са дванаест
(12) на шест (6) мјесеци на позицијама:
▪ "Виши стручни сарадник за набавке", платни разред VII6, мјесечна нето плата
1.408,01 КМ, мјесечна бруто плато плата 2.025,85 КМ, један (1) извршилац
▪ "Стручни референт за набавке", платни разред IV5, мјесечна нето плата 816,58
КМ, мјесечна бруто плата 1.174,90 КМ, један (1) извршилац (19.204,50 КМ)
612100 – Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се и средства
доприноса на терет послодавца (1.152,27 КМ)

20.356,77

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА, ИЗБЈЕГЛИЦЕ И
СТАМБЕНА ПИТАЊА 8.379,82
Одјељење за расељена лица, избјеглице и стамбена питања
(22010001) 8.379,82
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због привременог премјештаја радника у
Одјељење за јавни регистар – Пододјељење за личне документе

8.379,82
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 744.000,00
Здравствени центар Брчко (19030001) 319.056,43
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном
нивоу

303.111,06
611200 – Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика
Средства која су остала неутрошена са 30. јуном 2013. године

15.945,37
Здравствени центар Маоча (19030002) 51.166,27
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном
нивоу

42.939,27
611200 – Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика
Средства која су остала неутрошена са 30. јуном 2013. године

8.227,00
Здравствени центар Бијела (19030003) 59.228,04
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном
нивоу

51.964,04
611200 – Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика
Средства која су остала неутрошена са 30. јуном 2013. године

7.264,00
Општа болница Брчко (19040001) 314.549,26
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном
нивоу (282.469,02 КМ)
612100 – Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се и средства
доприноса на терет послодавца (4.283,56КМ)

286.752,58
611200 – Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика
Средства која су остала неутрошена са 30. јуном 2013. године

27.796,68
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У К У П Н О: 805.764,61

Члан 4

Средства из члана 1, члана 2 и члана 3 ове одлуке у укупном износу од 4.452.941,83 КМ
распоређују се у Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину по организационим и
економским кодовима како слиједи:

Одјељење / институција
ИЗНОС

КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 56.922,60
Кабинет градоначелника (11010001) 56.922,60
611200 – Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика
Аналитичке ставке:
611225 – Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности у износу од 11.922,60
КМ и
611227 – Помоћ у случају смрти или теже инвалидности у износу од 5.000,00 КМ 16.922,60

614300 – Грантови непрофитним организацијама
Аналитичка ставка 614311 – Грантови непрофитним организацијама »Грант
Фрањевачком самостану Дубраве за потребе конзервирања ископина средњовјековне
цркве на локалитету 'Зидине'« 40.000,00
ДИРЕКЦИЈА ЗА ФИНАНСИЈЕ 988.100,90
Судске пресуде и рјешења, судска и вансудска поравнања (16030002) 988.100,90

613900 – Уговорене услуге
Аналитичка ставка 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – Средства за судске
пресуде и рјешења, судска и вансудска поравнања 988.100,90

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ, СПОРТ И КУЛТУРУ 1.000.000,00
Пододјељење за привредни развој (17010001) 1.000.000,00
614500 – Субвенције приватним предузећима
Аналитичка ставка 614511 – Субвенције приватним предузећима у складу са Законом о
подстицању привредног развоја у Брчко дистрикту БиХ

1.000.000,00
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНИ РЕГИСТАР 750.000,00
Пододјељење за матичну евиденцију (25010001) 750.000,00
613900 – Уговорене услуге
Увећање планираних средстава на аналитичкој ставци 613936 – Услуге по уговорима о
дјелу, комисије и други незапослени 50.000,00
614100 – Грантови другим нивоима Владе
Аналитичка ставка 614111 – Грантови држави – "Грант Министарству финансија и
трезора БиХ за Агенцију за статистику, из кога ће се финансирати планирани попис
становништва Босне и Херцеговине"

700.000,00
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЈЕДНОСТ 6.844,58
Пододјељење за заштиту и спасавање (14010001) 6.844,58
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612100 – Доприноси на терет послодавца
Увећање планираних средстава доприноса на терет послодавца на позицији "Референт
за обуку из области ЗОП-а, одговорно лице за рад сервиса", платни разред VI3, мјесечна
нето плата 1.047,12 КМ, један (1) извршилац, период ангажовања девет (9) мјесеци, код
које се мјесечна бруто плата 1.539,84 КМ мијења у мјесечну бруто плату 1.506,60 КМ, а
обрачунава се допринос на терет послодавца у износу од 6% 813,56
611100 – Бруто плате
Увећање планираних средстава због увођења нове позиције "Виши стручни сарадник за
категоризацију предузећа и правних лица", платни разред VII5, мјесечна нето плата
1.367,08 КМ, мјесечна бруто плата 2.010,34 КМ, један (1) извршилац, период
ангажовања три (3) мјесеца 6.031,02
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ 6.026,88
Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ (15010001) 5.000,00
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Уводи се нови капитални пројекат "Санација биоскопске сале у Омладинском центру" 5.000,00
Пододјељење за јавне набавке (15040001) 1.026,88
611100 – Бруто плате
Увећање планираних средстава – Разлика плате за в. д. шефа Пододјељења (968,75 КМ)
612100 – Доприноси на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се и средства доприноса на
терет послодавца (58,13 КМ) 1.026,88

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 300.000,00
Служба за администрацију и статистику Одјељења (19010001) 250.000,00
821300 – Набавка опреме
Увећање планираних средстава на капиталном пројекту "Набавка софтверских пакета
потребних за рад Јавне здравствене установе: пакети за евиденцију и фактурисање
пружених медицинских услуга, софтверски пакети за рачуноводство, обрачун плата,
евиденцију људских ресурса и друго" 250.000,00
Борачко-инвалидска заштита и цивилне жртве рата (19060001) 50.000,00
821300 – Набавка опреме
Уводи се нови капитални пројекат "Рачунарска опрема" 50.000,00
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 200.000,00
Пододјељење за развој и стратегију комуналних услуга (23010001) 200.000,00
613200 – Издаци за енергију
Аналитичка ставка 613211 – Издаци за електричну енергију – "Јавна расвјета" 200.000,00
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ 317.470,44
Пододјељење за путеве и паркове (24020001) 317.470,44
611100 – Бруто плате
Наведено повећање планираних средстава односи се на повећање периода ангажовања
са шест (6) на дванаест (12) мјесеци на сљедећим позицијама:
▪ Позиција "Референт за некатегорисане путеве", платни разред VI4, мјесечна нето плата

1.075,13 КМ, мјесечна бруто плата 1.581,02 КМ, један (1) извршилац
▪ Позиција "Референт за путеве", платни разред V3, мјесечна нето плата 904,92 КМ,

мјесечна бруто плата 1.330,72 КМ, један (1) извршилац
17.470,44

821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Повећање планираних средстава на капиталном пројекту "Пројектовања, надзор и
инвестиционо-техничка документација за реализацију капиталних пројеката"

300.000,00
ПОЛИЦИЈА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 296.576,43
Униформисана крим. полиција и друго (13010001) 289.167,90
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611100 – Бруто плате
Увећање планираних средстава због увођења нове позиције "Командир Јединице
саобраћајне полиције", платни разред VIII5, мјесечна нето плата 2.081,32 КМ; мјесечна
бруто плата 2.994,60 КМ, један (1) извршилац, период ангажовања три (3) мјесеца,
укључујући и 30% додатка на плату за полицијске службенике (11.678,94 КМ)
612100 – Доприноси на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се и средства доприноса на
терет послодавца (700,74 КМ) 12.379,68
611100 – Бруто плате
Увећање планираних средстава због увођења нове позиције "Стручни савјетник шефа
Полиције за послове стручног образовања и усавршавања полицијских службеника",
платни разред VIII3, мјесечна нето плата 1.822,77 КМ; мјесечна бруто плата 2.622,60
КМ, један (1) извршилац, период ангажовања три (3) мјесеца, укључујући и 30% додатка
на плату за полицијске службенике (10.228,14 КМ)
612100 – Доприноси на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се и средства доприноса на
терет послодавца (613,69 КМ)

10.841,83
611100 – Бруто плате
Увећање планираних средстава због увођења нове позиције "Административни радник
(ЈИРЗ)", платни разред IV5, мјесечна нето плата 816,58 КМ; мјесечна бруто плата
1.174,90 КМ, један (1) извршилац, период ангажовања три (3) мјесеца, укључујући и
додатак на плату за државне службенике и намјештенике – додатак до 20% (3.700,94
КМ)
612100 – Доприноси на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се и средства доприноса на
терет послодавца (222,06 КМ)

3.923,00
611100 – Бруто плате
Увећање планираних средстава због увођења нове позиције "Виши стручни сарадник за
послове Кабинета", платни разред VIII1, мјесечна нето плата 1.564,22 КМ; мјесечна
бруто плата 2.250,60 КМ, један (1) извршилац, период ангажовања три (3) мјесеца,
укључујући и додатак на плату за државне службенике и намјештенике – додатак до
20% (8.102,16 КМ)
612100 – Доприноси на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се и средства доприноса на
терет послодавца (486,12 КМ)

8.588,28
611100 – Бруто плате
Увећање планираних средстава због увођења нове позиције "Вођа смјене – истражитељ
кривичних дјела из области саобраћаја", платни разред VII2, мјесечна нето плата
1.246,42 КМ; мјесечна бруто плата 1.793,35 КМ, један (1) извршилац, период
ангажовања девет (9) мјесеци, укључујући и 30% додатка на плату за полицијске
службенике (20.982,20 КМ)
612100 – Доприноси на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се и средства доприноса на
терет послодавца (1.258,93 КМ)

22.241,13
611100 – Бруто плате
Увећање планираних средстава због увођења нове позиције "Вођа патроле", платни
разред VI4, мјесечна нето плата 1.075,13 КМ; мјесечна бруто плата 1.546,90 КМ, један
(1) извршилац, период ангажовања девет (9) мјесеци, укључујући и 30% додатка на
плату за полицијске службенике (18.098,73 КМ)
612100 – Доприноси на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се и средства доприноса на
терет послодавца (1.085,92 КМ)

19.184,65
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613500 – Издаци за услуге превоза и горива
Аналитичке ставке 613511 – Бензин 13.000 КМ и

613512 – Дизел 30.000 КМ 43.000,00
613900 – Уговорене услуге
Аналитичка ставка 613923 – Издаци за специјализацију и школовање – "Обука
полиграфиста, ронилаца и водича службених паса"

20.000,00
614200 – Грантови појединцима
Аналитичка ставка 614239 – Остали грантови појединцима
(Исплате по Правилнику о коришћењу средстава за специјалне издатке Полиције Брчко
дистрикта БиХ, број: 14-05-1767/07 од 24. августа 2007. године)

50.000,00
613900 – Уговорене услуге
Аналитичка ставка 613941 – Услуге примарне здравствене заштите – "Трошкови
љекарских и психолошких прегледа кандидата у процесу пријема полицијских
службеника – кадета за похађање основне полицијске обуке у 2013. години

25.000,00
613900 – Уговорене услуге
Аналитичка ставка 613941 – Услуге примарне здравствене заштите – "Трошкови
љекарских и психолошких прегледа кандидата у процесу пријема полицијских
службеника – кадета за похађање основне полицијске обуке – неизмирене обавезе из
2011. године 7.611,50
611100 – Бруто плате
Увећање планираних средстава због исплате разлике плате за пет (5) радника који су
враћени на посао, а који су у периоду суспензије примали умањену плату (62.639,53
КМ)
612100 – Доприноси на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се и средства доприноса на
терет послодавца (3.758,30 КМ) 66.397,83
Администрација (13020001) 7.408,53
611100 – Бруто плате
Увећање планираних средстава због увођења нове позиције "Виши стручни сарадник –
информатичар", платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ; мјесечна бруто
плата 2.025,85 КМ, један (1) извршилац, период ангажовања три (3) мјесеца, укључујући
и додатак на плату за државне службенике и намјештенике – додатак на плату по
Правилнику до 20% (6.989,18 КМ)
612100 – Доприноси на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, увећавају се и средства доприноса на
терет послодавца (419,35 КМ) 7.408,53
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ 224.000,00
Сектор одржавања (27010003) 224.000,00
613700 – Издаци за текуће одржавање
Повећање планираних средстава на аналитичкој ставци 613721 – Услуге поправки и
одржавања зграда (Санација електроинсталација у насељу Прутаче – 55.000 КМ и
Текуће одржавање јавних објеката и пословних простора – 65.000 КМ)

120.000,00
613700 – Издаци за текуће одржавање
Повећање планираних средстава на аналитичкој ставци 613721 – Услуге поправки и
одржавања зграда

104.000,00
СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 7.000,00
Скупштина Брчко дистрикта БиХ (10010001) 7.000,00
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613100 – Путни трошкови
Аналитичке ставке:
613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 775,00 КМ
613124 – Трошкови смјештаја за службена путовања у иностранству у износу од
3.225,00 КМ
613125 – Трошкови дневница у иностранству у износу од 3.000,00 КМ 7.000,00
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ 300.000,00
Пододјељење за имовинско-правне послове (21020001) 300.000,00
821100 – Набавка земљишта и шума
Увећање планираних средстава на капиталном пројекту "Експропријација земљишта и
набавка некретнина за потребе реконструкције улице Узуновића"

300.000,00

УКУПНО: 4.452.941,83

Члан 5

Укупан буџет Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину износиће 238.832.706,04 КМ.

Члан 6

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Полиције Брчко дистрикта БиХ, на
организационом коду 13020001 – Администрација, у Детаљном захтјеву за плате назив
позиције „Стручни сарадник оператер информатичар“ мијења се у назив „Стручни
сарадник оператер информатике“.

Члан 7

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Канцеларије за управљање јавном имовином,
на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду 821600 –
Реконструкција и инвестиционо одржавање, капитални пројекат: „Наставак
реконструкције Дома културе Брезово Поље“ мијења назив и економски код у: „Наставак
изградње и реконструкције Дома културе у МЗ Брезово Поље“ економски код 821200 –
Набавка грађевина.

Члан 8

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Канцеларије за управљање јавном имовином,
на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на капиталном пројекту „Израда
пројектне документације и почетак изградње спортске сале у Буквику“ економски код
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање мијења се у економски код 821200 –
Набавка грађевина.
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Члан 9

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Канцеларије за управљање јавном имовином,
на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду 821600 –
Реконструкција и инвестиционо одржавање, капитални пројекат: „Реконструкција фасаде
културно-историјских споменика – зграда „Веселин Маслеша“ мијења назив у:
„Реконструкција фасаде извођења III фазе радова на уређењу градске галерије у
бившем објекту „Веселин Маслеша“.

Члан 10

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину у Детаљном захтјеву за плате Канцеларије за
управљање јавном имовином, на организационом коду 27010004 – Сектор располагања,
позиција: „Савјетник за економска питања и приватизацију“ мијења назив у: „Стручни
савјетник за економска питања и приватизацију“.

Члан 11

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину у Детаљном захтјеву за плате Канцеларије за
управљање јавном имовином, на организационом коду 27010001 – Канцеларија директора, на
економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 7.309,80
КМ, а истовремено на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском
коду 613900 – Уговорене услуге, аналитичка ставка 613936 – Услуге по уговорима о дјелу,
комисије и други незапослени, планирани износ средстава увећати за 7.309,80 КМ.

Члан 12

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину у Детаљном захтјеву за плате Канцеларије за
управљање јавном имовином, на организационом коду 27010004 – Сектор располагања, на
економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 8.701,00
КМ, а истовремено на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском
коду 613900 – Уговорене услуге, аналитичка ставка 613936 – Услуге по уговорима о дјелу,
комисије и други незапослени, планирани износ средстава увећати за 8.701,00 КМ.

Члан 13

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину у Детаљном захтјеву за плате Канцеларије за
управљање јавном имовином, на организационом коду 27010004 – Сектор располагања, на
економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 479,00 КМ,
а истовремено на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
611100 – Бруто плате, планирани износ средстава увећати за 479,00 КМ.

Члан 14

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за здравство и остале услуге, на
организационом коду 19010001 – Служба за администрацију и статистику Одјељења, на
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економском коду 614400 – Субвенције јавним предузећима, аналитичка ставка 614411 –
Субвенције јавним предузећима и фондовима – „Средства за оснивање и рад ЈЗУ
Здравствени центар Брчко у складу с чланом 9 Одлуке о оснивању ЈЗУ и члановима 7 и 8
Закона о здравственој заштити Брчко дистрикта БиХ“, планирани износ средстава умањити
за 200.000,00 КМ, а истовремено на истом организационом коду, на економском коду 613900
– Уговорене услуге, аналитичка ставка 613936 – Услуге по уговорима о дјелу, комисије и
други незапослени – „Стручни надзор над радом здравствених установа“, планирати
средства у износу од 200.000,00 КМ.

Члан 15

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за привредни развој, спорт и
културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам, културу и спорт, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, аналитичка ставка
614312 – Грантови осталим организацијама – „Грант КУД «Напредак» Беговача за
набавку музичких инструмената и народних ношњи“ у износу од 5.000,00 КМ мијења
назив у „Грант КУД «Босна» Омербеговача за набавку музичких инструмената и
народних ношњи“ у износу од 5.000,00 КМ.

Члан 16

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на економском коду
821300 – Набавка опреме, капитални пројекат „Мјерач броја пролаза возила“ у износу од
6.000,00 КМ брише се, а истовремено се на истом организационом и економском коду уводе
нови капитални пројекти:

- „Набавка нивелира за мјерење висинских кота на путевима“ у износу од 2.500,00
КМ;

- „Набавка клима-уређаја“ у износу од 2.000,00 КМ и
- „Набавка канцеларијске опреме“ у износу од 1.500,00 КМ.

Члан 17

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, у Детаљном захтјеву за
плате, позиција „Референт за одржавање чистоће“, платни разред V1, мјесечна нето плата
861,83 КМ, мјесечна бруто плата 1.240,00 КМ, један (1) извршилац, период ангажовања
дванаест (12) мјесеци, мијења назив у: „Референт за одржавање уличне инсталације“,
платни разред V1, мјесечна нето плата 861,83 КМ, мјесечна бруто плата 1.240,00 КМ, један
(1) извршилац, период ангажовања дванаест (12) мјесеци.

Члан 18

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за јавну безбједност, на
организационом коду 14010001 – Пододјељење за заштиту и спасавање, на економском коду
821300 – Набавка опреме, капитални пројекат: „Набавка моторне тестере за
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комплетирање опреме на ватрогасном возилу; компресора за пуњење боца ваздушних
апарата; пумпе – моторне – превозне капацитета 3–5 хиљада литара у минути; агрегата
3 kW; апарата за заштиту органа за дисање; уређаја за испитивање боца ватрогасних
апарата на хладни водени притисак“, планирани износ средстава умањити за 46.000,00
КМ, а истовремено на истом организационом и економском коду, планирани износ средстава
на капиталном пројекту: „Набавка специјалног ватрогасног навалног возила с
надоградњом за гашење шумских пожара“, увећати за 46.000,00 КМ.

Члан 19

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за јавну безбједност, на
организационом коду 14030001 – Служба заједничких послова, на економском коду 821300 –
Набавка опреме, капитални пројекат: „Набавка факс апарата, компјутерске опреме и
копир-апарата“, мијења назив у: „Набавка факс апарата, компјутерске опреме, копир-
апарата и канцеларијског намјештаја“.

Члан 20

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за јавну безбједност, на
организационом коду 14010001 – Пододјељење за заштиту и спасавање, у Детаљном захтјеву
за плате мијењају се називи позиција:

- Позиција „Референт за контролу и испитивање ватрогасних апарата“ мијења се у
позицију „Сервисер ватрогасних апарата – проф. ватрогасац“;
- Позиција „Референт за техничку исправност возила и технике Пододјељења“ мијења се
у позицију „Референт за техничку исправност ватрогасних возила“.

Члан 21

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за јавну безбједност, на
организационом коду 14010001 – Пододјељење за заштиту и спасавање, на економском коду
613900 – Уговорене услуге, аналитичка ставка 613991 – Остале неспоменуте услуге и
дажбине – „Деминирање и упозоравања на минску опасност“, планирани износ средстава
умањити за 18.000,00 КМ, а истовремено на истом организационом коду, увећати
планиране износе средстава на сљедећим економским кодовима:
- 613700 – Издаци за текуће одржавање, аналитичка ставка 613721 – Услуге поправки и
одржавања зграда у износу од 12.000,00 КМ и
- 613900 – Уговорене услуге, аналитичка ставка 613991 – Остале неспоменуте услуге и
дажбине – „Услуге трошкова обиљежавања 130 година ватрогаства у Брчко дистрикту БиХ“
у износу од 6.000,00 КМ.

Члан 22

У буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за стручне и административне
послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, аналитичка ставка
614312 – Грантови осталим организацијама, позиција:
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„Грант МЗ Бијела за завршетак капеле у мјесном гробљу (столарија и др.)“ у износу од
5.000.00 КМ,
мијења назив у позицију;
„Грант МЗ Бијела за уређење гробља“ у износу од 5.000.00 КМ.

Члан 23

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за просторно планирање и
имовинско-правне послове, организациони код 21010001 – Пододјељење за просторно
планирање, урбанизам и заштиту околине, у Детаљном захтјеву за плате позиције „Стручни
референт – администратор за протокол и архиву“ платни разред IV5 мјесечна нето плата
816,58 КМ, мјесечна бруто плата 1.174,90 КМ, мијењају назив у позицију „Администратор
за протокол и архиву“ платни разред IV5 мјесечна нето плата 816,58 КМ, мјесечна бруто
плата 1.174,90 КМ.

Члан 24

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Дирекције за финансије, на организационом
коду 16030003 – Домаћа и страна позајмљивања и отплате дуга, на економском коду 613900
– Уговорене услуге, аналитичка ставка 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине –
„Отплата старе девизне штедње“, планирани износ средстава умањити за 30.000,00 КМ, а
истовремено на организационом коду 16020001 – Стручна служба Дирекције за финансије,
на економском коду 611200 – Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика,
аналитичка ставка 611225 – Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности, планирани
износ средстава увећати за 30.000,00 КМ.

Члан 25

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за здравство и остале услуге, на
организационом коду 19020001 – Пододјељење за јавно здравство, планирани износ
средстава умањити за 55.000,00 КМ, и то на економским кодовима како слиједи:

- економски код 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара, аналитичка ставка 613428
– Материјал за уништавање комараца у износу од 50.000,00 КМ;
- економски код 613900 – Уговорене услуге, аналитичка ставка 613936 – Услуге по
уговорима о дјелу, комисије и други незапослени у износу од 5.000,00 КМ,

а истовремено на организационом коду 19010001 – Служба за администрацију и статистику
Одјељења на економском коду 614400 – Субвенције јавним предузећима, аналитичка ставка
614411 – Субвенције јавним предузећима и фондовима – „Средства за оснивање и рад ЈЗУ
Здравствени центар Брчко у складу с чланом 9 Одлуке о оснивању ЈЗУ и члановима 7 и 8
Закона о здравственој заштити Брчко дистрикта БиХ“, планирани износ средстава увећати
за 55.000,00 КМ.
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Члан 26

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за здравство и остале услуге, на
организационом коду 19030001 – Пододјељење за примарну здравствену заштиту, ЗЦ Брчко,
планирани износ средстава умањити за 136.500,00 КМ, и то на економским кодовима како
слиједи:
- економски код 613200 – Издаци за енергију у износу од 40.000,00 КМ;
- економски код 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара у износу од 75.000,00 КМ;
- економски код 613500 – Издаци за услуге превоза и горива у износу од 6.000,00 КМ;
- економски код 613800 – Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета

у износу од 5.500,00 КМ;
- економски код 613900 – Уговорене услуге у износу од 10.000,00 КМ;
а истовремено на организационом коду 19010001 – Служба за администрацију и статистику
Одјељења на економском коду 614400 – Субвенције јавним предузећима, аналитичка ставка
614411 – Субвенције јавним предузећима и фондовима – „Средства за оснивање и рад ЈЗУ
Здравствени центар Брчко у складу с чланом 9 Одлуке о оснивању ЈЗУ и члановима 7 и 8
Закона о здравственој заштити Брчко дистрикта БиХ“, планирани износ средстава увећати
за 136.500,00 КМ.

Члан 27

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за здравство и остале услуге, на
организационом коду 19030002 – Пододјељење за примарну здравствену заштиту, ЗЦ Маоча,
планирани износ средстава умањити за 15.900,00 КМ, и то на економским кодовима како
слиједи:
- економски код 613100 – Путни трошкови у износу од 500,00 КМ;
- економски код 613200 – Издаци за енергију у износу од 10.000,00 КМ;
- економски код 613300 – Издаци за комуналне услуге у износу од 400,00 КМ;
- економски код 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара у износу од 3.000,00 КМ;
- економски код 613500 – Издаци за услуге превоза и горива у износу од 700,00 КМ;
- економски код 613800 – Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета

у износу од 300,00 КМ;
- економски код 613900 – Уговорене услуге у износу од 1.000,00 КМ;
а истовремено на организационом коду 19010001 – Служба за администрацију и статистику
Одјељења на економском коду 614400 – Субвенције јавним предузећима, аналитичка ставка
614411 - Субвенције јавним предузећима и фондовима – „Средства за оснивање и рад ЈЗУ
Здравствени центар Брчко у складу с чланом 9 Одлуке о оснивању ЈЗУ и члановима 7 и 8
Закона о здравственој заштити Брчко дистрикта БиХ“, планирани износ средстава увећати
за 15.900,00 КМ.

Члан 28

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за здравство и остале услуге, на
организационом коду 19030003 – Пододјељење за примарну здравствену заштиту, ЗЦ Бијела,
планирани износ средстава умањити за 20.270,00 КМ, и то на економским кодовима како
слиједи:
- економски код 613100 – Путни трошкови у износу од 120,00 КМ;
- економски код 613200 – Издаци за енергију у износу од 9.000,00 КМ;
- економски код 613300 – Издаци за комуналне услуге у износу од 350,00 КМ;
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- економски код 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара у износу од 6.500,00 КМ;
- економски код 613500 – Издаци за услуге превоза и горива у износу од 500,00 КМ;
- економски код 613700 – Издаци за текуће одржавање у износу од 2.500,00 КМ;
- економски код 613800 – Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета

у износу од 300,00 КМ;
- економски код 613900 – Уговорене услуге у износу од 1.000,00 КМ;
а истовремено на организационом коду 19010001 – Служба за администрацију и статистику
Одјељења на економском коду 614400 – Субвенције јавним предузећима, аналитичка ставка
614411 – Субвенције јавним предузећима и фондовима – „Средства за оснивање и рад ЈЗУ
Здравствени центар Брчко у складу с чланом 9 Одлуке о оснивању ЈЗУ и члановима 7 и 8
Закона о здравственој заштити Брчко дистрикта БиХ“, планирани износ средстава увећати
за 20.270,00 КМ.

Члан 29

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за здравство и остале услуге, на
организационом коду 19040001 – Општа болница Брчко, планирани износ средстава
умањити за 864.000,00 КМ, и то на економским кодовима како слиједи:

- економски код 613100 – Путни трошкови у износу од 5.000,00 КМ;
- економски код 613200 – Издаци за енергију у износу од 15.000,00 КМ;
- економски код 613300 – Издаци за комуналне услуге у износу од 6.000,00 КМ;
- економски код 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара у износу од 750.000,00 КМ;
- економски код 613700 – Издаци за текуће одржавање у износу од 28.000,00 КМ;
- економски код 613800 – Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета

у износу од 40.000,00 КМ;
- економски код 613900 – Уговорене услуге у износу од 20.000,00 КМ;

на организационом коду 19010001 – Служба за администрацију и статистику Одјељења на
економском коду 614400 – Субвенције јавним предузећима, аналитичка ставка 614411 –
Субвенције јавним предузећима и фондовима – „Средства за оснивање и рад ЈЗУ
Здравствени центар Брчко у складу с чланом 9 Одлуке о оснивању ЈЗУ и члановима 7 и 8
Закона о здравственој заштити Брчко дистрикта БиХ“, планирани износ средстава увећати
за 864.000,00 КМ.

Члан 30

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за здравство и остале услуге, на
организационом коду 19030001 – Пододјељење за примарну здравствену заштиту, ЗЦ Брчко
економски код 613800 – Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета,
планирани износ средстава умањити за 4.900,00 КМ а истовремено, на организационом
коду 19010001 – Служба за администрацију и статистику Одјељења, на економском коду
613800 – Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета, аналитичка ставка
613815 – Осигурање радника планирани износ средстава увећати за 4.900,00 КМ.
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Члан 31

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за здравство и остале услуге, на
организационом коду 19030002 – Пододјељење за примарну здравствену заштиту, ЗЦ Маоча
економски код 613800 – Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета,
планирани износ средстава умањити за 590,00 КМ а истовремено на организационом коду
19010001 – Служба за администрацију и статистику Одјељења, на економском коду 613800 –
Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета, аналитичка ставка 613815 –
Осигурање радника, планирани износ средстава увећати за 590,00 КМ.

Члан 32

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за здравство и остале услуге, на
организационом коду 19030003 – Пододјељење за примарну здравствену заштиту, ЗЦ Бијела
економски код 613800 – Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета,
планирани износ средстава умањити за 410,00 КМ, а истовремено организационом коду
19010001 – Служба за администрацију и статистику одјељења, на економском коду 613800 –
Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета, аналитичка ставка 613815 –
Осигурање радника, планирани износ средстава увећати за 410,00 КМ.

Члан 33

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за здравство и остале услуге, на
организационом коду 19040001 – Општа болница Брчко, економски код 613800 – Издаци
осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета, планирани износ средстава
умањити за 10.100,00 КМ, а истовремено на организационом коду 19010001 – Служба за
администрацију и статистику Одјељења, на економском коду 613800 – Издаци осигурања,
банкарских услуга и услуга платног промета, аналитичка ставка 613815 – Осигурање
радника, планирани износ средстава увећати за 10.100,00 КМ.

Члан 34

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Скупштине Брчко дистрикта БиХ, на
организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на економском коду
611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 16.000,00 КМ, а истовремено
на истом организационом коду, на економском коду 611200 – Накнаде трошкова запослених
и скупштинских посланика, аналитичка ставка 611241 – Накнаде скупштинским
посланицима, планирани износ средстава увећати за 16.000,00 КМ.

Члан 35

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за здравство и остале услуге, на
организационом коду 19040001 – Општа болница Брчко, на економском коду 612100 –
Доприноси на терет послодавца, планирани износ средстава умањити за 382,95 КМ, а
истовремено на организационом коду 19030002 – Здравствени центар Маоча, на економском
коду 612100 – Доприноси на терет послодавца, планирани износ средстава увећати за 382,95
КМ.
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Члан 36

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за здравство и остале услуге, на
организационом коду 19040001 – Општа болница Брчко, на економском коду 612100 –
Доприноси на терет послодавца, планирани износ средстава умањити за 5.917,35 КМ, а
истовремено на организационом коду 19010001 – Служба за администрацију и статистику
Одјељења, на економском коду 611200 – Накнаде трошкова запослених и скупштинских
посланика, аналитичка ставка 611225 – Отпремнине због одласка у пензију и
прекобројности, планирани износ средстава увећати за 5.917,35 КМ.

Члан 37

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Скупштине Брчко дистрикта БиХ, на
организационом коду 10030001 – Изборна комисија, планирани износ средстава умањити за
16.250,60 КМ, и то на економским кодовима како слиједи:
- економски код 611100 – Бруто плате и накнаде у износу од 2.250,60 КМ;
- економски код 611231 – Накнаде за привремене и повремене послове у износу од
14.000,00 КМ,

а истовремено на организационом коду 10030001 – Изборна комисија планирани износ
средстава увећати, и то на економским кодовима како слиједи:
- 613911 – Услуге медија планирани износ увећати за 4.000,00 КМ;
- 613914 – Услуге репрезентације планирани износ увећати за 3.000,00 КМ;
- 613936 – Услуге по уговорима о дјелу, комисије и други незапослени планирани износ
увећати за 9.250,60 КМ.

Члан 38
Ова одлука ступа на снагу првог наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“.

Број: 01-02-158/13
Брчко, 25. јула 2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Ђорђа Којић
Достављено:

1. Предсједнику;
2. Потпредсједнику;
3. Градоначелнику;
4. Дирекцији за финансије;
5. Правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ;
6. Полицији Брчко дистрикта БиХ;
7. Канцеларији за управљање јавном имовином;
8. Сектору за координацију политика и опште послове –

Одсјеку за опште послове;
9. Архиви.


