
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 Владе Брчко дистрикта БиХ, број: 02-000421/12 од
24. јула 2012. године, Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 70. редовној сједници
одржаној 25. јула 2012. године, доноси

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

ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1
1) У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2012. годину, планирани приходи се увећавају
за 2.000.000,00 КМ, који ће се остварити на организационом коду
11010001 – Кабинет градоначелника, економски код (врста прихода) 732117 –
Примљени домаћи грантови.
Наведени приходи односе се на приходе гранта од Завода за запошљавање Брчко
дистрикта БиХ, намијењеног за финансирање бруто плата и доприноса на терет
послодавца приправника који ће бити ангажовани преко Завода за запошљавање.

2) Нова пројекција прихода за 2012. годину износиће 212.662.573,00 КМ.

Члан 2
1) У буџету Брчко дистрикта БиХ за 2012. годину повећава се финансирање у
укупном износу од 13.803.611,80 КМ.
Наведено повећање финансирања односи се на:

(a) финансирање из нераспоређеног (расположивог) вишка прихода над
расходима из ранијих година у износу од 12.497.732,79 КМ;

(b) финансирање из вишка прихода над расходима (средства за Фонд
становања) у износу од 1.300.000,00 КМ и

(c) финансирање из вишка прихода над расходима из ранијих година, који се
односи на смањење планираних средстава на капиталном пројекту
„Изградња објеката МЗ (МЗ Ланишта, МЗ Ограђеновац, МЗ Доњи Рахић и МЗ
Доњи Брезик)“, организациони код 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ,
НВО и УГ, економски код 821200 – Набавка грађевина, одобреног
Капиталним буџетом за 2011. годину у износу од 5.879,01 КМ.

2) Укупно финансирање у буџету за 2012. годину ће износити 23.379.165,80 КМ.

Члан 3
У буџету Брчко дистрикта БиХ за 2012. годину, смањују се планирана средства у
износу од 128.192,69 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на средства Оперативног
буџета за 2012. годину по организационим и економским кодовима како слиједи:
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Одјељење / Институција
ИЗНОС

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 128.192,69
Општа болница Брчко (19040001) 128.192,69
611100 - Бруто плате
Смањење планираних средстава због смањења броја
извршилаца на позицији "доктор специјалиста, платни
разред VIII3, мјесечна бруто плата 2.622,60, период
ангажовања дванаест (12) мјесеци, број извршилаца
четрдесет три (43)", гдје се број извршилаца са четрдесет
три (43) смањује на четрдесет два (42). 31.471,20
612100 - Доприноси на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, због
смањења броја извршилаца (са 43 на 42 извршиоца),
смањују се средства доприноса на терет послодавца.

1.258,85
611100 - Бруто плате
Смањење планираних средстава због смањења броја
извршилаца на позицији "доктор специјалиста, платни
разред VIII3, мјесечна бруто плата 2.622,60, период
ангажовања седам (7) мјесеци, број извршилаца седам (7) ",
гдје се број извршилаца са седам (7) смањује на три (3). 73.432,80
612100 - Доприноси на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, због
смањења броја извршилаца (са 7 на 3 извршиоца), смањују
се средства доприноса на терет послодавца. 2.937,31
611100 - Бруто плате
Смањење планираних средстава због укидања позиције
"специјалиста инжењер медицинске биохемије, платни
разред VIII3, мјесечна бруто плата 2.622,60 КМ, период
ангажовања седам (7) мјесеци, један (1) извршилац". 18.358,20
612100 - Доприноси на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, због
укидања позиције “специјалиста инжењер медицинске
биохемије, смањују се средства доприноса на терет
послодавца. 734,33

У К У П Н О: 128.192,69

Члан 4
Средства из члана 1, члана 2 и члана 3 ове одлуке у укупном износу од
15.931.804,49 КМ, распоређују се у Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2012. годину по
организационим и економским кодовима како слиједи:

Одјељење / Институција
ИЗНОС

КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 2.008.500,00
Кабинет градоначелника (11010001) 2.008.500,00
614300 - Грантови непрофитним организацијама
Аналитичка ставка 614311 - Грантови непрофитним организацијама "Грант
Савезу удружења бораца НОР-а за плаћање ПДВ-а за набавку двије статуе и
попрсја" 8.500,00
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611100 - Бруто плате
Повећање планираних средстава због ангажовања приправника преко
Завода за запошљавање 1.923.076,92
612100 - Доприноси на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, због планираног
ангажовања приправника, планирају се и средства доприноса на терет
послодавца. 76.923,08
ПОЛИЦИЈА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 458.538,16
Униформисана крим. полиција Дистрикта (13010001) 458.538,16
613300 - Издаци за комуналне услуге
Аналитичка ставка 613322 - Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)
(Отпрема писмоносних пошиљки извршиоцима прекршаја у саобраћају)

21.800,00
613400 - Набавка материјала и ситног инвентара
Аналитичка ставка 613481 - Издаци за одјећу, униформе и платно
(Набавка униформи за полицију)

210.000,00
613500 - Издаци за услуге превоза и горива
Аналитичке ставке 613511 - Бензин 18.082,00 КМ и

613512 - Дизел 50.000,00 КМ 68.082,00
613700 - Издаци за текуће одржавање
Аналитичке ставке:
613722 - Услуге оправки и одржавања опреме 23.000,00 КМ (сервисирање

телефонске централе и сервисирање и одржавање аутоматизованих
форензичких система) и
613723 - Услуге оправки и одржавања возила 28.347,00 КМ 51.347,00

613900 - Уговорене услуге
Аналитичка ставка 613923 - Издаци за специјализацију и школовање
(обука за два крим. техничара и два полиграфиста) 40.000,00
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
611100 - Бруто плате
Повећање планираних средстава због увођења нове позиције "стручни
савјетник шефа Полиције за послове стручног образовања и усавршавања
полицијских службеника", платни VIII3, мјесечна бруто плата 2.622,60 КМ,
период ангажовања шест (6) мјесеци, један (1) извршилац 15.735,60
612100 - Доприноси на терет послодавца
У складу са увећањем планираних средстава за бруто плате (позиција
"стручни савјетник шефа Полиције за послове стручног образовања и
усавршавања полицијских службеника"), увећавају се планирана средства за
допринос на терет послодавца. 629,42
612100 - Доприноси на терет послодавца
У складу са увећањем планираних средстава за бруто плате и доприносе
увећавају се планирана средства за бенефицирани радни стаж (позиција
"стручни савјетник шефа Полиције за послове стручног образовања и
усавршавања полицијских службеника"). 944,14
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ 5.879,01
Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ (15010001) 5.879,01
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613400 - Набавка материјала и ситног инвентара
Аналитичка ставка 613416 - Ситан инвентар
(Набавка и монтажа тракастих завјеса у просторијама МЗ Д. Рахић и МЗ
Ограђеновац) 1.381,77
613700 - Издаци за текуће одржавање
Аналитичка ставка 613722 - Услуге оправки и одржавања опреме –
"Поправка и одржавање постојеће опреме за МЗ Доњи Брезик"

205,68
821300 - Набавка опреме
Уводи се нови капитални пројекат "Рекреациона опрема за МЗ Доњи Брезик" 4.291,56
ДИРЕКЦИЈА ЗА ФИНАНСИЈЕ 860.000,00
Стручна служба Дирекције за финансије (16020001) 60.000,00
821300 - Набавка опреме
Уводи се нови капитални пројекат "Стављање у функцију сервер сале за
Disaster Recovery центар" 60.000,00
Судске пресуде и рјешења, судска и вансудска поравнања (16030002) 800.000,00
613900 - Уговорене услуге
Аналитичка ставка 613991 - Остале неспоменуте услуге и дажбине –
Средства за извршне судске пресуде 800.000,00

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ, СПОРТ И КУЛТУРУ 2.742.440,66
Пододјељење за привредни развој (17010001) 2.742.440,66
614500 - Субвенције приватним предузећима
Аналитичка ставка 614511 - Субвенције приватним предузећима у складу са
Законом о подстицању привредног развоја у Брчко дистрикту БиХ 1.500.000,00
614300 - Грантови непрофитним организацијама
Аналитичка ставка 614312 - Грантови осталим организацијама "Грант Заводу
за запошљавање Брчко дистрикта БиХ за подстицање запошљавања" 1.000.000,00

614400 – Субвенције јавним предузећима и фондовима
Аналитичка ставка 614411 – Субвенције јавним предузећима и фондовима
на име уплате Фонду за пензијско и инвалидско осигурање Републике
Српске, на име обавезног доприноса за ПИО, ради повезивања стажа за
бивше раднике ОДП „Интерплет“ Брчко за период 1. јануар 2004 – 5. март
2007. године.

242.440,66

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО И ВОДОПРИВРЕДУ 2.006.100,00
Пододјељење за пољопривреду (18020001) 2.006.100,00
611200 - Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика
Аналитичка ставка 611225 - Отпремнине због одласка у пензију и
прекобројности 6.100,00
614200 - Грантови појединцима
Аналитичка ставка 614239 - Остали грантови појединцима "Накнада штета
насталих на пољопривредним културама проузрокованих сушом и ледом у
2011. години и ледом у априлу и јуну 2012. године" 2.000.000,00

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 1.417.920,69
Служба за администрацију и статистику Одјељења (19010001) 269.020,72
614400 - Субвенције јавним предузећима
Аналитичка ставка 614411 - Субвенције јавним предузећима и фондовима -
Субвенција ФЗО Брчко за суфинансирање трошкова лијечења Џ. Ф. из
Брчког 269.020,72
Здравствени центар Брчко (19030001) 74.000,00
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821300 - Набавка опреме
Уводи се нови капитални пројекат "Набавка лаптопа и видео-пројектора"
"Реализација «Пројекта менталног здравља у БиХ» или «Успостављање
боље сарадње Центра за ментално здравље са другим службама у оквиру
Дома здравља, другим релевантним секторима и локалном заједницом»" 1.800,00
611200 - Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика
Аналитичка ставка 611231 - Накнаде за привремене и повремене послове
"Реализација «Пројекта менталног здравља у БиХ» или «Успостављање
боље сарадње Центра за ментално здравље са другим службама у оквиру
Дома здравља, другим релевантним секторима и локалном заједницом»" 5.100,00
613100 - Путни трошкови
Аналитичка ставка 613115 - Трошкови дневница у земљи
"Реализација «Пројекта менталног здравља у БиХ» или «Успостављање
боље сарадње Центра за ментално здравље са другим службама у оквиру
Дома здравља, другим релевантним секторима и локалном заједницом»" 1.000,00
613400 - Набавка материјала и ситног инвентара
Аналитичка ставка 613433 - Остали материјал - "Дидактички и канцеларијски
материјал"
"Реализација «Пројекта менталног здравља у БиХ» или «Успостављање
боље сарадње Центра за ментално здравље са другим службама у оквиру
Дома здравља, другим релевантним секторима и локалном заједницом»" 1.500,00
613900 - Уговорене услуге
Аналитичка ставка 613914 - Услуге репрезентације
"Реализација «Пројекта менталног здравља у БиХ» или «Успостављање
боље сарадње Центра за ментално здравље са другим службама у оквиру
Дома здравља, другим релевантним секторима и локалном заједницом»" 600,00
821300 - Набавка опреме
Уводи се нови капитални пројекат "Набавка двије стоматолошке столице и
једног компресора". 64.000,00
Општа болница Брчко (19040001) 74.899,97
611100 - Бруто плате
Повећање планираних средстава због увођења нове позиције: "доктор
медицине на болничком одјељењу", платни разред VIII1, мјесечна бруто
плата 2.250,60 КМ, период ангажовања четири (4) мјесеца, осам (8)
извршилаца 72.019,20
612100 - Доприноси на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, због увођења нове позиције
"Доктор медицине на болничком одјељењу", платни разред VIII1, мјесечна
бруто плата 2.250,60 КМ, период ангажовања четири (4) мјесеца, осам (8)
извршилаца, планирају се и средства доприноса на терет послодавца.

2.880,77
Центар за социјални рад (19050001) 1.000.000,00
614200 - Грантови појединцима
Аналитичка ставка 614239 - Остали грантови појединцима "Средства за
програм социјалног збрињавања радника, који су не својом кривицом 1992.
године остали без посла" 1.000.000,00
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 207.730,05
Пододјељење за заједничке послове (20030001) 45.000,00
614200 - Грантови појединцима
Аналитичка ставка 614239 - Остали грантови појединцима
"Субвенционисање трошкова превоза ученика путника основних и средњих
школа" (Према Закључку Владе, број: 02-000317/12 од 25. априла 2012.
године) 45.000,00
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ЈУ Пета основна школа Брчко (20050005) 30.000,00
611200 - Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика
Аналитичка ставка 611225 - Отпремнине због одласка у пензију и
прекобројности 30.000,00
Пољопривредна школа Брчко (20060003) 100.000,00
613700 - Издаци за текуће одржавање
Аналитичка ставка 613721 - Услуге оправки и одржавања зграда "Санација
крова и подова у учионицама" 100.000,00
Пододјељење за високо образовање и науку (20070001) 32.730,05
611100 - Бруто плате
Повећање планираних средстава због планирања попуњавања позиција:
- "шеф Пододјељења", платни разред VIII5, мјесечна бруто плата 2.994,60
КМ, период ангажовања четири (4) мјесеца, један (1) извршилац;
- "стручни савјетник за пословање са високошколским установама", платни
разред VIII2, мјесечна бруто плата 2.436,60 КМ, период ангажовања (4)
мјесеца, један (1) извршилац и
- "стручни савјетник за акредитацију, лиценцирање и развој високог
образовања", платни разред VIII2, мјесечна бруто плата 2.436,60 КМ, период
ангажовања (4) мјесеца, један (1) извршилац. 31.471,20
612100 - Доприноси на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, због планираног
попуњавања позиција "шеф Пододјељења", "стручни савјетник за пословање
са високошколским установама" и "стручни савјетник за акредитацију,
лиценцирање и развој високог образовања", планирају се и средства
доприноса на терет послодавца. 1.258,85
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА, ИЗБЈЕГЛИЦЕ И СТАМБЕНА ПИТАЊА 1.300.000,00
Одјељење за расељена лица, избјеглице и стамбена питања (22010001) 1.300.000,00
614200 - Грантови појединцима
Аналитичка ставка 614239 - Остали грантови појединцима "Стамбено
збрињавање носилаца станарских права уништеног стана, који имају право
на додјелу замјенског стана"

1.300.000,00
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 4.100.000,00
Пододјељење за развој и стратегију комуналних услуга (23010001) 100.000,00
614400- Субвенције јавним предузећима
Аналитичка ставка 614411 - Субвенције јавним предузећима "Грант јавном
предузећу "Комунално Брчко" д. о. о. Брчко дистрикт БиХ за набавку украсног
материјала, припремање и украшавање јавних површина и објеката на
подручју Брчко дистрикта БиХ за вријеме празника" 100.000,00
Пододјељење за капиталне инвестиције (23020001) 4.000.000,00
821200 - Набавка грађевина
Уводи се нови капитални пројекат "Опремање индустријских зона,
реализација пројекта «Изградња цјевовода питке воде Плазуље–Брод–
Поточари", 2. фаза градње, стварање услова за водоснабдијевање источног
дијела Брчко дистрикта БиХ и успутних индустријских зона»" 4.000.000,00
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ 13.843,86
Сектор одржавања (27010003) 13.843,86
611100 - Бруто плате
Повећање планираних средстава због планирања попуњавања позиције
"стручни референт за електроинсталације", платни разред V3, мјесечна
бруто плата 1.302,00 КМ, период ангажовања (4) мјесеца, један (1)
извршилац (замјена суспендованог радника) 5.208,00
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612100 - Доприноси на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, због планираног
попуњавања позиције "стручни референт за електроинсталације", планирају
се и средства доприноса на терет послодавца 208,32
611100 - Бруто плате
Повећање планираних средстава због планирања попуњавања позиције
"виши стручни сарадник за машинске инсталације", платни разред VII6,
мјесечна бруто плата 2.025,85 КМ, период ангажовања (4) мјесеца, један (1)
извршилац 8.103,40
612100 - Доприноси на терет послодавца
У складу са увећањем средстава за бруто плате, због планираног
попуњавања позиције "виши стручни сарадник за машинске инсталације",
планирају се и средства доприноса на терет послодавца. 324,14
СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (29010001) 810.852,06
Средства буџетске резерве 810.852,06

УКУПНО: 15.931.804,49

Члан 5
Укупан буџет Брчко дистрикта БиХ за 2012. годину износиће 236.169.931,49 КМ.

Члан 6
У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2012. годину, Полиције Брчко дистрикта БиХ, на
организационом коду 13010001 – Униформисана крим. полиција и друго, у
Детаљном захтјеву за плате мијењају се сљедећи називи позиција:

- Позиција „виши истражитељ ратних злочина – замјеник шефа Јединице за
истраживање ратних злочина“, платни разред VIII3, мјесечна бруто плата
2.622,60 КМ, период ангажовања дванаест (12) мјесеци, један (1) извршилац
у позицију „замјеник шефа Јединице за истраживање ратних злочина – виши
истражитељ ратних злочина“, платни разред VIII3, мјесечна бруто плата
2.622,60 КМ, период ангажовања дванаест (12) мјесеци, један (1) извршилац;

- Позиција „помоћник шефа ЈКП за борбу против привредног криминала и
корупције“, платни разред VIII2, мјесечна бруто плата 2.436,60 КМ, период
ангажовања дванаест (12) мјесеци, један (1) извршилац у позицију „помоћник
шефа ЈКП за борбу против привредног криминалитета и корупције“, платни
разред VIII2, мјесечна бруто плата 2.436,60 КМ, период ангажовања дванаест
(12) мјесеци, један (1) извршилац;

- Позиција „помоћник шефа ЈКП за борбу против дрога и организованог
криминала“, платни разред VIII2, мјесечна бруто плата 2.436,60 КМ, период
ангажовања дванаест (12) мјесеци, један (1) извршилац у позицију „помоћник
шефа ЈКП за борбу против дрога и организованог криминалитета“, платни
разред VIII2, мјесечна бруто плата 2.436,60 КМ, период ангажовања дванаест
(12) мјесеци, један (1) извршилац;

- Позиција „помоћник шефа ЈКП за борбу против имовинских деликата“, платни
разред VII2, мјесечна бруто плата 1.793,35 КМ, период ангажовања дванаест
(12) мјесеци, један (1) извршилац у позицију „помоћник шефа ЈКП за борбу
против имовинског криминалитета и малољетничког преступништва“, платни
разред VII2, мјесечна бруто плата 1.793,35 КМ, период ангажовања дванаест
(12) мјесеци, један (1) извршилац;
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- Позиција „шеф Кабинета – портпарол Полиције“, платни разред VIII3,
мјесечна бруто плата 2.622,60 КМ, период ангажовања дванаест (12) мјесеци,
један (1) извршилац у позицију „стручни савјетник шефа Полиције за послове
информисања“, платни разред VIII3, мјесечна бруто плата 2.622,60 КМ,
период ангажовања дванаест (12) мјесеци, један (1) извршилац;

- Позиција „истражитељ за унутрашње истраге, контролу и инспекцију“, платни
разред VII6, мјесечна бруто плата 2.025,85 КМ, период ангажовања дванаест
(12) мјесеци, један (1) извршилац у позицију „истражитељ за интерне
поступке, контролу и инспекцију“, платни разред VII6, мјесечна бруто плата
2.025,85 КМ, период ангажовања дванаест (12) мјесеци, један (1) извршилац;

- Позиција „истражитељ за унутрашње истраге, контролу и инспекцију“, платни
разред VII2, мјесечна бруто плата 1.793,35 КМ, период ангажовања дванаест
(12) мјесеци, два (2) извршиоца у позицију „истражитељ за интерне поступке,
контролу и инспекцију“, платни разред VII2, мјесечна бруто плата 1.793,35
КМ, период ангажовања дванаест (12) мјесеци, два (2) извршиоца;

- Позиција „истражитељ за сложеније унутрашње истраге, контролу и
инспекцију“, платни разред VIII2, мјесечна бруто плата 2.436,60 КМ, период
ангажовања (12) мјесеци, један (1) извршилац у позицију „истражитељ за
сложеније интерне поступке, контролу и инспекцију“, платни разред VIII2,
мјесечна бруто плата 2.436,60 КМ, период ангажовања (12) мјесеци, један (1)
извршилац;

- Позиција „истражитељ за малољетничку делинквенцију“, платни разред VI6,
мјесечна бруто плата 1.625,95 КМ, период ангажовања (12) мјесеци, два (2)
извршиоца у позицију „истражитељ за лакша кривична дјела и малољетничко
преступништво“, платни разред VI6, мјесечна бруто плата 1.625,95 КМ,
период ангажовања (12) мјесеци, два (2) извршиоца;

- Позиција „полицајац (јединице за подршку)“, платни разред VI4, мјесечна
бруто плата 1.546,90 КМ, период ангажовања давнаест (12) мјесеци,
четрнаест (14) извршилаца у позицију „виши полицајац“, платни разред VI4,
мјесечна бруто плата 1.546,90 КМ, период ангажовања (12) мјесеци,
четрнаест (14) извршилаца;

- Позиција „полицајац (јединице за подршку)“, платни разред VI3, мјесечна
бруто плата 1.506,60 КМ, период ангажовања дванаест (12) мјесеци, један (1)
извршилац у позицију „полицајац“, платни разред VI3, мјесечна бруто плата
1.506,60 КМ, период ангажовања дванаест (12) мјесеци, један (1) извршилац;

- Позиција „дежурни у притвору“, платни разред VI4, мјесечна бруто плата
1.546,90 КМ, период ангажовања дванаест (12) мјесеци, четири (4) извршиоца
у позицију „вођа патроле“, платни разред VI4, мјесечна бруто плата 1.546,90
КМ, период ангажовања дванаест (12) мјесеци, четири (4) извршиоца.

Члан 7
У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2012. годину, Полиције Брчко дистрикта БиХ, на
организационом коду 13020001 – Администрација, у Детаљном захтјеву за плате
мијењају се сљедећи називи позиција:

- Позиција „шеф Одсјека управно-правних послова и логистике“, платни разред
VIII2, мјесечна бруто плата 2.436,60 КМ, период ангажовања дванаест (12)
мјесеци, један (1) извршилац у позицију „шеф Одсјека за управно-правне
послове и логистику“, платни разред VIII2, мјесечна бруто плата 2.436,60 КМ,
период ангажовања дванаест (12) мјесеци, један (1) извршилац;

- Позиција „шеф Одсјека информатике и комуникација“, платни разред VIII2,
мјесечна бруто плата 2.436,60 КМ, период ангажовања дванаест (12) мјесеци,
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један (1) извршилац у позицију „шеф Одсјека за информатику и
комуникације“, платни разред VIII2, мјесечна бруто плата 2.436,60 КМ, период
ангажовања дванаест (12) мјесеци, један (1) извршилац.

Члан 8
У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2012. годину, Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 613100 – Путни трошкови, планирани износ средстава умањити за 1.200,00 КМ,
и то на сљедећим аналитичким ставкама:

- 613113 – Путовање, лична возила у земљи у износу од 800,00 КМ и
- 613114 – Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи у износу од 400,00
КМ,

а истовремено на истом организационом и економском коду, планирати средства на
аналитичкој ставци 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 1.200,00 КМ.

Члан 9
У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2012. годину, Одјељења за просторно планирање
и имовинско-правне послове, на организационом коду 21020001 – Пододјељење за
имовинско-правне послове, у Детаљном захтјеву за плате, у дијелу текста, који се
односи на Додатак на плату, умјесто текста: „Ангажовање на одређено вријеме
једног (1) радника на позицији «стручни савјетник за имовинско-правне послове» на
шест (6) мјесеци и ангажовање на одређено вријеме три (3) радника из других
одјељења на позицији «стручни савјетник за имовинско-правне послове» на шест
(6) мјесеци – активности на изградњи заобилазнице“, треба да стоји „Ангажовање
на одређено вријеме једног (1) радника на позицији «стручни савјетник за
имовинско-правне послове» и ангажовање на одређено вријеме три (3) радника из
других одјељења на позицији «стручни савјетник за имовинско-правне послове» –
активности на изградњи заобилазнице“.

Члан 10
У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2012. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24010001 – Пододјељење за заједничке послове и стручни
надзор, у Детаљном захтјеву за плате, назив позиције:
„стручни сарадник за правне послове“, платни разред VII5, мјесечна бруто плата
1.966,95 КМ, један (1) извршилац, период ангажовања дванаест (12) мјесеци,
мијења се и гласи:
„виши стручни сарадник за правне послове“, платни разред VII5, мјесечна бруто
плата 1.966,95 КМ, један (1) извршилац, период ангажовања дванаест (12) мјесеци.

Члан 11
У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2012. годину, Одјељења за јавни регистар, на
организационом коду 25030001 – Пододјељење за катастарске књиге, у детаљном
захтјеву за плате, у Додатку на плату, текст: „Пријем радника на одређено вријеме
од шест (6) мјесеци на позицији «фигурант», платни разред I5, мјесечна бруто плата
699,05 КМ за седам (7) извршилаца“
мијења се у „Пријем радника на одређено вријеме на позицији «фигурант», платни

разред I5, мјесечна бруто плата 699,05 КМ за седам (7) извршилаца“.
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Члан 12
У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2012. годину, Скупштине Брчко дистрикта БиХ на
организационом коду 10030001 – Изборна комисија на економском коду 611200 –
Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика, аналитичка ставка 611231
– Накнаде за привремене и повремене послове планирани износ средстава
умањити за 19.000,00 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 планирани износ средстава
увећати за исти износ.

Члан 13
У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2012. годину, Одјељења за комуналне послове, на
организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне инвестиције, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, капитални пројекат:
„Наставак изградње канализације и водовода МЗ 4. јул, улица 4. јул II“ у износу
од 60.000,00 КМ,
мијења назив у капитални пројекат:
„Наставак изградње канализације и водовода МЗ 4. јул, улица 4. jул III“ у
износу од 60.000,00 КМ.

Члан 14
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном

гласнику Брчко дистрикта БиХ.

Број: 01-02-592/11
Брчко, 25. јула 2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Есад Атић
Достављено:
1. Предсједнику;
2. Потпредсједнику;
3. Градоначелнику;
4. Правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ;
5. Одјељењу за стручне и административне послове;
6. Одјељењу за привредни развој, спорт и културу;
7. Одјељењу за пољопривреду, шумарство и водопривреду;
8. Одјељењу за здравство и остале услуге;
9. Одјељењу за образовање;
10. Одјељењу за расељена лица, избјеглице и стамбена питања;
11. Одјељењу за комуналне послове;
12. Одјељењу за јавне послове;
13. Одјељењу за просторно планирање и имовинско-правне послове;
14. Одјељењу за јавни регистар;
15. Изборној комисији;
16. Канцеларији за управљање јавном имовином;
17. Дирекцији за финансије;
18. Полицији Брчко дистрикта БиХ;
19. Сектору за координацију политика и опште послове –

Одсјеку за опште послове;
20. Архиви.


