
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, 4/13 и 31/13)
и Предлога одлуке Владе Брчко дистрикта БиХ, број предмета: 13-001417/15, број акта: 01.11-
1031ДС-02/15 од 25. маја 2015. године, Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 13. ванредној
сједници одржаној 28. маја 2015. године, доноси

О Д Л У К У
ОУСВАЈАЊУАМАНДМАНАНАБУЏЕТ
БРЧКОДИСТРИКТА БИХ ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1
1) У буџету Брчко дистрикта БиХ за 2015. годину повећава се финансирање у укупном износу
од 4.710.000,00 КМ.

Наведено повећање финансирања односи се на увећање финансирања на економском коду
814212 – Примици од задуживања од страних финансијских институција.

2) Укупно финансирање у буџету Брчко дистрикта БиХ за 2015. годину ће износити
28.903.175,41 КМ.

Члан 2

Средства из члана 1 ове одлуке у укупном износу од 4.710.000,00 КМ распоређују се у Буџету
Брчко дистрикта БиХ за 2015. годину на сљедеће организационе и економске кодове:

(a) организациони код 18020001 – Пододјељење за пољопривреду (Одјељење за
пољопривреду, шумарство и водопривреду), економски код 614200 – Грантови
појединцима, аналитичка ставка 614239 – Остали грантови појединцима –
„Подстицаји у пољопривреди“ у износу од 4.705.782,21 КМ;
истовремено се назив аналитичке ставке у Буџету за 2015. годину „Подстицаји у
пољопривреди“ мијења у „Подстицаји у пољопривреди по захтјевима из 2014. и
2015. године“ и

(b) организациони код 29010001 – Средства резерве (Средства буџетске резерве), на
економски код 613900 – Уговорене услуге у износу од 4.217,79 КМ.

Члан 3

Укупан буџет Брчко дистрикта БиХ за 2015. годину износиће 233.999.664,93 КМ.

Члан 4

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2015. годину Одјељења за здравство и остале услуге, на
организационом коду 19060001 – Борачко-инвалидска заштита и цивилне жртве рата, на
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економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, аналитичка ставка 614311
– Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава умањити за 100.000,00
КМ, на сљедећим ставкама:

- „Грант за Удружење ратних војних инвалида »РВИ 91« Брчко за бањско-климатско
лијечење“, у износу од 16.667,00 КМ;

- „Грант за Удружење породица погинулих бораца Републике Српске Брчко дистрикта БиХ за
бањско-климатско лијечење“, у износу од 16.667,00 КМ;

- „Грант за Удругу обитељи хрватских бранитеља погинулих и несталих у Домовинском рату
Равне Брчко за бањско-климатско лијечење“, у износу од 16.666,00 КМ;

- „Грант за Удругу хрватских војних инвалида Домовинског рата »Удруга ХВИДР-а Равне
Брчко« Брчко за бањско-климатско лијечење“, у износу од 16.667,00 КМ;

- „Грант за Организацију породица шехида и погинулих бораца Брчко дистрикта БиХ за
бањско-климатско лијечење“, у износу од 16.666,00 КМ;

- „Грант за Удружење грађана »ОРГАНИЗАЦИЈА РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА« Брчко
дистрикта БиХ за бањско-климатско лијечење, у износу од 16.667,00 КМ;

а истовремено на истом организационом коду, на економском коду 613900 – Уговорене
услуге, на аналитичкој ставци 613943 – Услуге болничке заштите – „Бањско-климатско
лијечење“ планирати средства у износу од 100.000,00 КМ.

Члан 5

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2015. годину Одјељења за здравство и остале услуге, на
организационом коду 19060001 – Борачко-инвалидска заштита и цивилне жртве рата, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, аналитичка ставка 614311
– Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава умањити за 600.000,00
КМ на сљедећим ставкама:

- „Грант за Удружење ратних војних инвалида »РВИ 91« Брчко за рјешавање стамбене
проблематике“, у износу од 100.000,00 КМ;

- „Грант за Удружење породица погинулих бораца Републике Српске Брчко дистрикт БиХ за
рјешавање стамбене проблематике“, у износу од 100.000,00 КМ;

- „Грант за Удругу обитељи хрватских бранитеља погинулих и несталих у Домовинском рату
Равне Брчко за рјешавање стамбене проблематике“, у износу од 100.000,00 КМ;

-„Грант за Удругу хрватских војних инвалида Домовинског рата »Удруга ХВИДР-а Равне
Брчко« Брчко за рјешавање стамбене проблематике“, у износу од 100.000,00 КМ;

- „Грант за Организацију породица шехида и погинулих бораца Брчко дистрикта БиХ за
рјешавање стамбене проблематике“, у износу од 100.000,00 КМ;

- „Грант за Удружење грађана »ОРГАНИЗАЦИЈА РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА« Брчко
дистрикта БиХ за рјешавање стамбене проблематике“, у износу од 100.000,00 КМ;
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а истовремено, на истом организационом коду, на економском коду 614200 – Грантови
појединцима, на аналитичкој ставци 614235 – Једнократна помоћ – „Стамбено збрињавање
ПП, РВИ и чланова породица РВИ“, планирати средства у укупном износу од 600.000,00
КМ.

Члан 6

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2015. годину, на организационом коду 30010001 –
Канцеларија за ревизију, планирани износ средстава умањити за 10.444,12 КМ на сљедећим
економским кодовима и аналитичким ставкама:
- 613900 – Уговорене услуге, аналитичка ставка 613995 – Остале услуге вјештачења – спољни
сарадници, у износу од 2.000,00 КМ и
- 613200 – Издаци за енергију, аналитичка ставка 613211 – Издаци за електричну енергију, у
износу од 8.444,12 КМ;
а истовремено на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава увећати
за 9.989,04 КМ и на економском коду 612100 – Допринос на терет послодавца, планирани
износ средстава увећати за 455,08 КМ.

Наведено увећање средстава односи се на повећање бруто плата и доприноса на сљедећим
позицијама:
-„Главни ревизор“ са мјесечне нето плате 3.447,32 КМ на мјесечну нето плату 3.750,35 КМ,
са мјесечне бруто плате 4.960,00 КМ на мјесечну бруто плату 5.396,00 КМ, за једног (1)
извршиоца на период ангажовања од дванаест (12) мјесеци;
- „Замјеник главног ревизора“ са мјесечне нето плате 3.349,28 КМ на мјесечну нето плату
3.485,64 КМ, са мјесечне бруто плате 4.925,26 КМ на мјесечну бруто плату 5.125,63 КМ, за
једног (1) извршиоца на период ангажовања од дванаест (12) мјесеци;
- „Замјеник главног ревизора“ са мјесечне нето плате 3.349,28 КМ на мјесечну нето плату
3.485,54 КМ, са мјесечне бруто плате 4.818,95 КМ на мјесечну бруто плату 5.015,00 КМ, за
једног (1) извршиоца на период ангажовања од дванаест (12) мјесеци.

Члан 7

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2015. годину Канцеларије за ревизију, на организационом
коду 30010001, у Детаљном захтјеву за плате, позиција: „Виши ревизор за финансијску
ревизију“, платни разред IX3, мјесечна нето плата 2.762,16 КМ, мјесечна бруто плата 3.974,20
КМ, три (3) извршиоца, период ангажовања дванаест (12) мјесеци мијења назив у: „Ревизор за
финансијску ревизију“ и позиција: „Виши ревизор учинка“, платни разред IX3, мјесечна нето
плата 2.762,16 КМ, мјесечна бруто плата 3.974,20 КМ, један (1) извршилац, период
ангажовања шест (6) мјесеци мијења назив у „Ревизор за ревизију учинка“.

Члан 8

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2015. годину Одјељења за пољопривреду, шумарство и
водопривреду, на организационом коду 18030001 – Пододјељење за шумарство и
водопривреду, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање,
планирани износ средстава умањити за 35.299,50 КМ на капиталном пројекту „Санација
одрона десне обале ријеке Брке узводно од плавог моста у Горњем Рахићу – наставак радова I
фазе“, а истовремено на економском коду 615200 – Капитални грантови појединцима,
непрофитним организацијама, на аналитичкој ставци 615231 – Капитални грантови осталим
организацијама – „Санација одрона десне обале ријеке Брке узводно од плавог моста у
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Горњем Рахићу – наставак радова I фазе“ (грант за УНДП за суфинансирање пројекта
смањења ризика од поплава) планирати средства у износу од 35.299,50 КМ.

Члан 9

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

Број: 01-02-476/15
Брчко, 28. маја 2015. 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


