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БРЧКО ДИСТРИКТ  
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

 

B o s n a  i  H e r c e g o v i n a  
B R ČK O  D I S T R I K T  

BOSNE I HERCEGOVINE 
      SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH 

 
На основу чланова 22 и 41 Статута Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко 

дистрикта БиХ“ број 3/07), члана 27 Закона о буџету Брчко дистрикта БиХ („Службени 
гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 16/01, 21/05 и 3/07) и Предлога одлуке 
градоначелника, број: 01-014-024066/07 од 27. децембра 2007. године, Скупштина Брчко 
дистрикта БиХ на 61. редовној сједници одржаној 27. и 28. децембра  2007. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ АМАНДМАНА НА БУЏЕТ ЗА 2007. ГОДИНУ 
 

 

Члан 1 

Одобрава се обезбјеђивање износа од 7.363.050,00 КМ из сљедећих извора                         
(нереализованих) средстава Буџета Брчко дистрикта БиХ за 2007 годину, и то по 
организационим и економским кодовима како слиједи:  

 

1. ОДЈЕЉЕЊЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 119.580,00 

  Канцеларија градоначелника, организациони код 091 105.780,00 

  613600 – изнајмљивање имовине и опреме 8.000,00 

  613900 – уговорене услуге 97.780,00 

  Мањински дионичарски фонд, организациони код 094 9.300,00 

  613300 – издаци за комуналне услуге 4.000,00 

  613400 – набавка материјала 3.000,00 

  613800 – осигурање и банкарске услуге 500,00 

  613900 – уговорене услуге 1.800,00 

  Канцеларија координатора јавне управе, 

oрганизациони код  098 

4.500,00 

  613300 – издаци за комуналне услуге 3.000,00 

  613700 – трошкови текућег одржавања 1.500,00 

 2. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ 

ПОСЛОВЕ 
730.000,00 

  Канцеларија за жалбе, организациони код 106 20.000,00 

  613900 – уговорене услуге 20.000,00 

  Информатика, организациони код 107 10.000,00 

  613900 – уговорене услуге 10.000,00 

  Људски ресурси, организациони код 109 700.000,00 

  611200 – накнаде трошкова запослених 600.000,00 

  613800 – осигурање и банкарске услуге 100.000,00 

3. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНИ РЕГИСТАР 71.953,00 

  Јавни регистар, организациони код 121 27.000,00 

   613200 – издаци за енергију 10.000,00 

   613300 – издаци за комуналне услуге 4.000,00 

   613400 – набавка материјала 3.000,00 

   613500 – услуге превоза и горива 4.000,00 

   613700 – трошкови текућег одржавања 2.850,00 

   613800 – осигурање и банкарске услуге 3.150,00 



  Лични документи, организациони код 122 6.390,00 

   613200 – издаци за енергију 4.000,00 

   613300 – издаци за комуналне услуге 1.000,00 

   613700 – трошкови текућег одржавања 1.000,00 

   613800 – осигурање и банкарске услуге 390,00 

  Катастарске књиге и архив, организациони код 123 5.600,00 

   613500 – услуге превоза и горива 3.000,00 

   613600 – изнајмљивање имовине и опреме 600,00 

   613800 – осигурање и банкарске услуге 2.000,00 

  Служба писарнице са заједничким пословима, 

организациони код 124 

9.963,00 

   613200 – издаци за енергију 3.000,00 

   613500 – услуге превоза и горива 1.000,00 

   613600 – изнајмљивање имовине и опреме 800,00 

   613700 – трошкови текућег одржавања 3.000,00 

   613800 – осигурање и банкарске услуге 500,00 

   613900 – уговорене услуге 1.663,00 

  Служба за документацију, организациони код 125 23.000,00 

   613700 – трошкови текућег одржавања 15.000,00 

   613900 – уговорене услуге 8.000,00 

4. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 202.570,00 

  Јавно здравство, организациони код 131 23.000,00 

   613500 – услуге превоза и горива 3.000,00 

   613900 – уговорене услуге 20.000,00 

  Примарна здравствена заштита, организациони код 132 37.250,00 

   613200 – издаци за енергију 20.000,00 

  613400 – набавка материјала  17.250,00 

  Болничка  здравствена заштита, организациони код 133 142.320,00 

   613200 – издаци за енергију 60.000,00 

   613300 – издаци за комуналне услуге 5.000,00 

   613500 – услуге превоза и горива 9.320,00 

   613700 – трошкови текућег одржавања 68.000,00 

5. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО И 

ВОДОПРИВРЕДУ 

160.000,00 

  Пољопривреда, шумарство и водопривреда, 

организациони код 142 

160.000,00 

   613900 – уговорене услуге 160.000,00 

6. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ 510.000,00 

  Путеви и паркови, организациони код 161 40.000,00 

 821600 – реконструкција и инвестиционо одржавање – 
позиција "Асфалтирање пута Бузекара–Кореташи до 
границе Брчко дистрикта БиХ" у износу од 40.000 КМ, 
брише се 

40.000,00 
 

  Јавни објекти, организациони код 162 270.000,00 

  613900 – уговорене услуге 34.000,00 

  613600 – изнајмљивање имовине и опреме 36.000,00 



  821300 – набавка опреме  
У капиталном буџету Одјељења за јавне послове за 2007. 
годину на Пододјељењу за јавне објекте, планирана 
позиција "Материјално и техничко опремање амбуланте и 
просторија МЗ Грчица" у износу од 200.000 КМ, брише се.                                                                                                                              
Чланом 2 ове одлуке уведене су нове позиције за изградњу 
и опремање амбуланте и просторија МЗ Грчица у износу од 
330.000 КМ. 
 

200.000,00 

  Канцеларија за откуп станова и гаража и одржавање 

јавног стамбеног фонда, организациони код 163 

50.000,00 

  613700 – трошкови текућег одржавања 50.000,00 

  Заједнички послови и стручни надзор, организациони 

код 164 

150.000,00 

   613900 – уговорене услуге 150.000,00 

7. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 1.679.829,00 

  Водовод и канализација, организациони код 182 552.000,00 

  613200 – издаци за енергију 20.000,00 

  613300 – издаци за комуналне услуге 2.000,00 

  613400 – набавка материјала 25.000,00 

  613500 – услуге превоза и горива 30.000,00 

  613700 – трошкови текућег одржавања 250.000,00 

  613800 – осигурање и банкарске услуге 5.000,00 

  613900 – уговорене услуге 120.000,00 

  821200 – набавка грађевина, позиција "Суфинансирање 
изградње централизованог система водоводне и 
канализационе мреже у мјесним заједницама  
(70% Влада и 30% грађани)" у износу од 100.000 КМ, брише 
се 

100.000,00 

     

  Електродистрибуција, организациони код 183 1.069.646,00 

   613100 – путни трошкови 3.546,00 

   613200 – издаци за енергију 10.500,00 

   613300 – издаци за комуналне услуге 3.650,00 

  613400 – набавка материјала    20.000,00 

   613500 – услуге превоза и горива 17.350,00 

   613600 – изнајмљивање имовине и опреме 12.000,00 

   613800 – осигурање и банкарске услуге 2.600,00 

   613900 – уговорене услуге 1.000.000,00 

  Служба за административну подршку, организациони 

код 184 

58.183,00 

   613100 – путни трошкови 3.798,00 

   613200 – издаци за енергију 3.417,00 

   613300 – издаци за комуналне услуге 1.741,00 

   613400 – набавка материјала 29.811,00 

   613500 – услуге превоза и горива 2.056,00 

   613600 – изнајмљивање имовине и опреме 2.000,00 

   613700 – трошкови текућег одржавања 8.628,00 

   613800 – осигурање и банкарске услуге 1.233,00 

   613900 – уговорене услуге 5.499,00 

8. СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 217.935,00 

  Скупштина, организациони код 191 10.000,00 

  613100 – путни трошкови 5.000,00 

  613900 – уговорене услуге 5.000,00 



  Изборна комисија, организациони код 192 42.000,00 

  613100 – путни трошкови 2.000,00 

  613300 – издаци за комуналне услуге 2.000,00 

  613400 – набавка материјала 5.000,00 

  613500 – услуге превоза и горива 3.000,00 

  613900 – уговорене услуге 30.000,00 

  Стручна служба Скупштине, организациони код 193 20.000,00 

  613600 – изнајмљивање имовине и опреме 3.000,00 

  613800 – осигурање и банкарске услуге 6.000,00 

  613900 – уговорене услуге 11.000,00 

  Канцеларија за ревизију, организациони код 194 145.935,00 

  613100 – путни трошкови 25.137,00 

  613200 – издаци за енергију 18.000,00 

  613300 – издаци за комуналне услуге 8.594,00 

  613400 – набавка материјала 24.471,00 

  613500 – услуге превоза и горива 9.000,00 

  613700 – трошкови текућег одржавања 10.516,00 

  613800 – осигурање и банкарске услуге 1.000,00 

  613900 – уговорене услуге 49.217,00 

9. ПОЛИЦИЈА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 235.361,00 

  Униформисана, криминалистичка полиција и др. 

организациони код 211 

218.891,00 

  613200 – издаци за енергију 11.769,00 

  613300 – издаци за комуналне услуге 14.810,00 

  613400 – набавка материјала 49.942,00 

  613500 – услуге превоза и горива 37.710,00 

  613600 – изнајмљивање имовине и опреме 1.567,00 

  613700 – трошкови текућег одржавања 27.707,00 

  613800 – осигурање и банкарске услуге 11.245,00 

  613900 – уговорене услуге 14.141,00 

  614200 – грантови појединцима 50.000,00 

  Администрација, организациони код 212 16.470,00 

  613400 – набавка материјала 15.470,00 

  613700 – трошкови текућег одржавања 1.000,00 

10. СУДСТВО БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 30.000,00 

  Тужилаштво, организациони код 222 1.500,00 

  613300 – издаци за комуналне услуге 1.500,00 

  Канцеларија за правну помоћ, организациони код 224 28.500,00 

  613100 – путни трошкови 5.000,00 

  613300 – издаци за комуналне услуге 3.000,00 

  613400 – набавка материјала 5.000,00 

  613500 – услуге превоза и горива 1.500,00 

  613700 – трошкови текућег одржавања 7.500,00 

  613800 – осигурање и банкарске услуге 1.500,00 

  613900 – уговорене услуге 5.000,00 

11. ОДЈЕЉЕЊЕ ЈАВНУ БЕЗБЈЕДНОСТ 406.000,00 

  Јавна безбједност, организациони код 332 406.000,00 

  613700 – трошкови текућег одржавања 150.000,00 

  613900 – уговорене услуге 256.000,00 

12. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И 

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 

1.368.224,00 



  Просторно планирање, урбанизам и заштита животне 

средине, организациони код 341 

 

1.178.341,00 

  613100 – путни трошкови 370,00 

  613200 – издаци за енергију 13.698,00 

  613300 – издаци за комуналне услуге 4.454,00 

  613400 – набавка материјала 40,00 

  613500 – услуге превоза и горива 2.751,00 

  613700 – трошкови текућег одржавања 1.231,00 

  613900 – уговорене услуге 1.155.797,00 

  Имовинско-правни послови, организациони код 342 189.883,00 

  613300 – издаци за комуналне услуге 4.500,00 

  613400 – набавка материјала 6.041,00 

  613500 – услуге превоза и горива 3.000,00 

  613700 – трошкови текућег одржавања 2.375,00 

  613900 – уговорене услуге 173.967,00 

13. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ, СПОРТ И 

КУЛТУРУ 

 

947.000,00 

  Привредни развој, организациони код 351 731.000,00 

  613200 – издаци за енергију 20.000,00 

  613600 – изнајмљивање имовине и опреме 1.000,00 

 613900 – уговорене услуге  30.000,00 

  614300 – грантови непрофитним организацијама 10.000,00 

  614500 – субвенције приватним предузећима 570.000,00 

  821600 – реконструкција и инвестиционо одржавање – 
позиција "Реконструкција и инвестиционо одржавање 
пословних инкубатора за развој малих и средњих  
предузећа" умањује се за  износ од 100.000 КМ 

100.000,00 

  Туризам, култура и спорт, организациони код 352 195.000,00 

  613200 – издаци за енергију 40.000,00 

  613400 – набавка материјала 60.000,00 

  613500 – услуге превоза и горива 5.000,00 

  613600 – изнајмљивање имовине и опреме 5.000,00 

  613700 – трошкови текућег одржавања 80.000,00 

  613800 – осигурање и банкарске услуге 5.000,00 

  Канцеларија за приватизацију, организациони код 353 21.000,00 

  613400 – набавка материјала 7.000,00 

  613700 – трошкови текућег одржавања 4.000,00 

  613900 – уговорене услуге 10.000,00 

14. ПРАВОБРАНИЛАШТВО БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 39.100,00 

  Правобранилаштво, организациони код 361 39.100,00 

  613200 – издаци за енергију 10.000,00 

  613300 – издаци за комуналне услуге 5.215,00 

  613500 – услуге превоза и горива 10.384,00 

  613700 – трошкови текућег одржавања 13.501,00 

15. ДИРЕКЦИЈА ЗА ФИНАНСИЈЕ 232.100,00 

  Канцеларија директора Дирекције, организациони код 

371 

25.300,00 

  613400 – набавка материјала 5.000,00 

  613500 – услуге превоза и горива 12.000,00 

  613700 – трошкови текућег одржавања 5.500,00 

  613800 – осигурање и банкарске услуге 2.800,00 

  Трезор, организациони код 372 206.800,00 

  613800 – осигурање и банкарске услуге 100.000,00 



  613900 – уговорене услуге 106.800,00 

16. КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ 5.398,00 

  

Комисија за хартије од вриједности, организациони            

код 381 5.398,00 

  613500 – услуге превоза и горива 790,00 

  613600 – изнајмљивање имовине и опреме 88,00 

  613900 – уговорене услуге 4.520,00 

  
ОПШТА СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ, организациони код 252 

408.000,00 

 
УКУПНО: 

7.363.050,00 

 

 

 

Члан 2 

    Средства из члана 1 ове одлуке распоређују се по захтјеву одјељења и институција на 
сљедеће организационе и економске кодове: 

 
1. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ 2.350.000,00 

 Средства на организационом коду 109 – Пододјељење за људске ресурсе, 

економски код 611100 – бруто плате …………………………………………………………………. 
Капитални буџет – Пододјељење за подршку  мјесним заједницама и  НВО, 

организациони код 105………………………………………………………....................................... 

“Опремање просторија МЗ Грчица”, економски код 821300……………………………….............. 
“Наставак реконструкције зграде МЗ Мујкићи”, економски код 821600…………………………... 
“Почетак изградње објекта Мјесне заједнице Вујчићи”, економски код 821200………………… 

   

2.250.000,00 

 
    100.000,00              
      30.000,00        
      50.000,00 
      20.000,00 

2. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 1.712.250,00 

 Средства на организационом коду 134 – Центар за социјални рад…………………………. 

економски код 614200 – грантови појединцима………………………………………………   
(односе се на исплате помоћи по основу Закона о социјалној заштити, Закона о дјечјој 
заштити и помоћи пензионерима) и  економски код 614300 – грантови непрофитним 

организацијама ........ 

(односе се на грантове борачким организацијама) 
Капитални буџет – Пододјељење за примарну здравствену заштиту, организациони 

код 132................................................................................................................................................  

“Опремање амбуланте за два тима породичне медицине у Мјесној заједници Грчица”, 
економски код 821300……………………………………………………………………..................... 

1.662.250,00 

1.632.250,00 
 
 

30.000,00 
 
 

50.000,00 

 
50.000,00 

3. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ 800.000,00 

  Капитални буџет – Пододјељење за путеве и паркове, организациони код 161 ............... 
“  Наставак реконструкције пута Боће–Зовик “, економски код 821600……………………….. 
“ Пројекат техничке регулације саобраћаја на подручју Брчко дистрикта БиХ”, економски                   
код 821600…..................................................................................................................................... 
Капитални буџет – Пододјељење за јавне објекте, организациони код 162  ...................… 

“Доградња објекта Судске полиције”, економски код 821200……………………………………… 
“Изградња амбуланте за два тима породичне медицине (100 м²)и просторија  Мјесне 
заједнице    Грчица (100 м²)”, економски код 821200…............................................................ 

200.000,00 

100.000,00 
          

100.000,00 
600.000,00    
350.000,00 

 
250.000,00 

4. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 1.215.800,00 

 Средства се односе се на сљедеће организационе и економске кодове: 

Организациони код 171 – Предшколско и основно образовање…………………………….. 

613200 – издаци за енергију………………………………………………………………….………..... 
613500 – услуге превоза и горива…………………………………..................................................... 
613900 – уговорене услуге……………………………………………………………………………….. 
Организациони код 172 – Средње образовање…………………….……………………………. 

613200 – издаци за енергију……………………………………………..………………………………. 
613500 – услуге превоза и горива………………………………..…………………………………….… 
613900 – уговоренe  услуге………………………………………………………………………………. 
614200 – грантови појединцима …………………………………………………………………………. 
 

 

420.000,00 

80.000,00 
300.000,00 
40.000,00 

795.800,00 

40.000,00 
330.000,00 
30.000,00 

395.800,00 

5. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 195.000,00 

 Капитални буџет – Пододјељење за електродистрибуцију, организациони код 183 ….... 

 „Реконструкција НН мреже Поточари“, економски код 821600……………………………………. 
 155.000,00 

30.000,00 



 „Реконструкција НН мреже Село Брезово Поље“, економски код 821600……………………… 
 „Реконструкција НН мреже Бијела“, економски код 821600…………………………….….......... 
 „Реконструкција НН мреже Пањик“, економски код 821600……………………………………..... 
 „Реконструкција НН мреже Рахић 1“,еконимски код 821600………………………………............. 
 „Реконструкција НН мреже Ивици 5“, економски код 821600…………………………………..... 
„Изградња јавне расвјете Марковић Поље – Крепшић 2“, економски код 821200 ...................... 
Капитални буџет – Служба за административну подршку и развој комуналних послова  

организациони код 184………………………………………………………………………………… 

Израда студије изводљивости “Увођење плинске мреже у Брчко дистрикту”, економски код 
821200................................................................................................................................................ 

25.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
30.000,00 

     25.000,00 
5.000,00       

 
40.000,00 

            

40.000,00 
6. ПРАВОСУЂЕ БРЧКО ДИСТРИКТА 200.000,00 

 Основни и Апелациони суд, организациони код 221…………………………………………… 

613900 – уговорене услуге ……………………………………………………………………............. 
(плаћање трошкова адвоката по ослобађајућим пресудама због кривичног дјела – ратни 
злочин против цивилног становништва) 

200.000,00 

200.000,00  

7. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ, СПОРТ И КУЛТУРУ 100.000,00 

 Капитални буџет – Пододјељење за туризам, културу и спорт, организациони код 352… 

„Наставак изградње фудбалског игралишта  у Мјесној заједници Брка“, економски код 821200  
„Иницијална средства за пројектовање и грађење фудбалског игралишта у Мјесној заједници 
Грбавица“,економски код  821200.................................................................................................... 

    100.000,00 

50.000,00 
 

50.000,00 
8. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ 30.000,00 

 Капитални буџет – Канцеларија за управљање јавном имовином, организацио. код 096  

Наставак изградње “Ромског дома”, економски код 821200……………………………….......... 
30.000,00 

      30.000,00 
9. СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ 760.000,00 

 наведена средства се односе на недостајућа (додатна) средства на организационом коду 25 
– намјенска средства резерви,  неопходна за исплате старе девизне штедње, исплате по 
судским пресудама и рјешењима као и исплате по судским и вансудским поравнањима. …… 

 

       

760.000,00 
 У К У П Н О: 7.363.050,00 

 

 

Члан 3 

3.1.    У Оперативном буџету Одјељења за расељена лица, избјеглице и стамбена питања, 
организациони код 291, унутар економског кода 614200 – грантови појединцима, са аналитичке 
позиције “Заједнички пројекти са МЉПИ” а по уплати из Споразума, вишак средстава од 
650.000,00 КМ распоређује се, и то: 
- 270.000,00 КМ за стамбено збрињавање приоритета борачких категорија, за свако удружење из 
три народа по 30.000,00 КМ ; 
- 380.000,00 КМ за програм реконструкције и санације.  
 
 
3.2.   У Оперативном буџету Одјељења за пољопривреду, шумарство и водопривреду, 
организациони код 142 – Пододјељење за шумарство и водопривреду, на економском коду 
613900 – уговорене услуге износ умањити за 128.700,00 КМ, а у Капиталном буџету Одјељења за 
пољопривреду, шумарство и водопривреду – Пододјељење за шумарство и водопривреду, 
економски код 821600 – реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нова позиција  
“Реконструкција Савског одбрамбеног насипа” у износу од 128.700,00 КМ. 
 

 

Члан 4 

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

  
 
Број: 0-02-022-156/07 
Брчко, 28. децембра 2007. године                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                      СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
                                                         Проф. др Милан Томић, с.р.   

 


