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Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ

SKUPŠTINA
BRČKO DISTRIKTA BiH

СКУПШТИНА
БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516 Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. и факс: 049/215-516

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: 02-000430/13 од 6. новембра
2013. године, Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 21. редовној сједници одржаној 13.
новембра 2013. године, доноси

ОДЛУКУ
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
27.075,00 КМ.
Наведено повећање се односи на повећање планираних прихода на организационом коду
20040001 – Обданиште „Наша дјеца“, на економском коду (врсти прихода) 732117 –
Примљени домаћи грантови од осталих (Грант од Међународне организације Уницеф за
имплементацију пројекта припремне наставе).

2) Нова пројекција прихода за 2013. годину износиће 206.823.662,00 КМ.

Члан 2

1) У буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину повећава се финансирање у укупном
износу од 4.405.098,66 КМ.

Наведено повећање финансирања се односи на:
(a) планирање средстава на економском коду 814331 – Примици од домаћих

финансијских институција, намијењених за финансирање пројекта „Изградња
главног транспортног цјевовода на потезу Фабрика воде до водоторња Вранкићка“ у
износу од 3.000.000,00 КМ и

(b) финансирање из вишка прихода над расходима из ранијих година, а које се односи на
смањење планираних средстава у капиталним буџетима за 2011. и 2012. годину у
износу од 1.405.098,66 КМ, по организационим, економским кодовима и капиталним
пројектима како слиједи:

Одјељење /
институција

Капитални буџет УКУПНО
2011. 2012.

ПОЛИЦИЈА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 20.476,71 4.548,09 25.024,80
Униформисана крим. полиција и друго (13010001) 20.476,71 4.548,09 25.024,80



821300 – Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Ронилачка опрема" 799,12 799,12
821300 – Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Два стационарна кућишта радарског система за мјерење
брзине кретања возила, комплет са свим додатним
инсталационим материјалом"

187,40 187,40
821300 – Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Уређај за детекцију експлозива и барута" 55,60 55,60
821300 – Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Мобилни радарски систем за мјерење кретања возила" 14.426,50 14.426,50
821300 - Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Уређај за крипто заштиту" 5.008,09 5.008,09
821300 – Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Специјална опрема – ватрено оружје дуге цијеви" 680,02 680,02
821300 – Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Специјална опрема – тактичка опрема" 823,60 823,60
821300 – Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Специјална опрема – заштитна опрема" 334,65 334,65
821300 – Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Специјална опрема – опрема за контролу јавних нереда" 953,60 953,60
821300 – Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Специјална опрема – метал детектор за преглед терена" 1.756,22 1.756,22
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЈЕДНОСТ 2.830,03 212,95 3.042,98
Пододјељење за заштиту и спасавање (14010001) 2.830,03 212,95 3.042,98
821300 – Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Набавка панцира 6.000 КМ и визира 2.000 КМ" 143,47 143,47
821300 – Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Компјутерска опрема" 19,66 19,66
821300 – Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Опрема за специјално ватрогасно возило за гашење
шумских пожара"

18,00 18,00
821300 – Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Компресор за пуњење изолационих апарата и пумпе за
испитивање и пуњење ватрогасних апарата и остала
опрема за сервис ватрогасних апарата"

2.648,90 2.648,90
821300 – Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Специјална опрема – миноистраживачи" 212,95 212,95
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ
ПОСЛОВЕ 2.679,87 0,00 2.679,87
Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ (15010001) 2.679,87 0,00 2.679,87
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Наставак радова на мјесном дому у Новом насељу
Брезово Поље"

395,94 395,94



821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Наставак радова на објекту Вујичићи" 7,98 7,98
821300 – Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Набавка намјештаја за 10 МЗ: Доња Скакава, Доњи Зовик,
Вучиловац, Доњи Рахић, 1. мај, Ражљево, Буквик – насеље
Доњи Буквик, Бродуша, Колобара и Центар 2" 7,04 7,04
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Обнова зграде МЗ Г. Скакава" 1.319,23 1.319,23
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Изградња објекта МЗ (МЗ Ланишта, МЗ Ограђеновац, МЗ
Доњи Рахић и МЗ Доњи Брезик)"

949,68 949,68
ДИРЕКЦИЈА ЗА ФИНАНСИЈЕ 0,00 6.206,45 6.206,45
Стручна служба Дирекције за финансије
(16020001) 0,00 6.206,45 6.206,45
821300 – Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Компјутерска опрема, фотокопир-апарати и штампачи" 819,15 819,15
821300 – Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Набавка путничког аутомобила" 2.500,00 2.500,00
821300 – Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Стављање у функцију сервер-сале за Disaster Recovery
Центар" 2.887,30 2.887,30
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ, СПОРТ И
КУЛТУРУ 80.200,00 20.000,00 100.200,00
Пододјељење за привредни развој (17010001) 80.200,00 0,00 80.200,00
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Израда изведбених пројеката за потребе инвестиционих
улагања у ЈП Лука Брчко"

80.200,00 80.200,00
Пододјељење за туризам, културу и спорт
(17020001) 0,00 20.000,00 20.000,00
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Изградња свлачионице на новом игралишту у МЗ Гредице
1" 20.000,00 20.000,00
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО И
ВОДОПРИВРЕДУ 189.212,74 0,00 189.212,74
Пододјељење за шумарство и водопривреду
(18030001) 189.212,74 0,00 189.212,74
821300 – Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Набавка пиштоља за потребе чувара шума" 532,00 532,00
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Санација оштећене бетонске облоге и санација одрона на
лијевој и десној обали регулисаног корита ријеке Брке, у
урбаном дијелу града (израда елабората и извођење
радова)" 1.355,79 1.355,79
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Регулација ријеке Брке – наставак регулације ријеке Брке
кроз град Брчко" 93.000,00 93.000,00



821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Идејни пројекат измјештања корита Маочке ријеке због
угрожености дијелова обале и локалног пута Г. Рахић –
Маоча поред парцеле Раме Левића и Јусуфа Мујкановића" 16.116,70 16.116,70
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Израда идејног пројекта и главног пројекта за уређење –
санацију корита и обале ријеке Брке у насељу Брка на
потезу јавне чесме" 14.208,25 14.208,25
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Регулација водотока на подручју Брчко дистрикта БиХ
ријеке Брке, Зовичице, Теке и Близне"

64.000,00 64.000,00
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 22.895,86 3.849,09 26.744,95
Пододјељење за јавно здравство (19020001) 4.669,62 0,00 4.669,62
821300 – Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Возило за уређај – третирање комараца" 4.669,62 4.669,62
Здравствени центар Брчко (19030001) 4.206,50 3.014,09 7.220,59
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Израда пројектне документације за изградњу гаража за
ЗЦ" 4.206,50 4.206,50
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Изградња паркинг-простора испред амбуланте у Ражљеву"

2.458,19 2.458,19
821300 – Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Набавка CR уређаја са детектором"

555,90 555,90
Здравствени центар Бијела (19030003) 2.672,00 0,00 2.672,00
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Реконструкција и инвестиционо одржавање ЗЦ Бијела"

2.672,00 2.672,00
Општа болница Брчко (19040001) 10.201,72 0,00 10.201,72
821300 – Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Остала медицинска опрема (монитори, мобилне
рефлектор лампе, саугери, ЦТГ, суви стерилизатори,
инфузионе пумпе, инхалатори, фрижидери за медицинске
намјене, регистрофон и друга ситна медицинска опрема "

840,00 840,00
821300 – Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Опрема за радиологију" 531,00 531,00
821300 – Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Опрема за трансфузију (центрифуга и друго)" 8.252,00 8.252,00
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Завршетак реконструкције геријатрије – психијатрије" 578,72 578,72
Борачко-инвалидска заштита и цивилне жртве
рата (19060001) 1.146,02 835,00 1.981,02
821300 – Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Опрема" 1.146,02 1.146,02



821300 – Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Рачунарска опрема" 835,00 835,00
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 542.642,87 17.391,45 560.034,32
Педагошка институција (20020001) 354,44 0,00 354,44
821300 – Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Опрема (информатичка опрема и канцеларијски
намјештај)" 354,44 354,44
Пододјељење за заједничке послове (20030001) 767,01 0,00 767,01
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Набавка и уградња мјерача протока горива за обданиште
Наша дјеца, основне и средње школе"

767,01 767,01
Обданиште "Наша дјеца" (20040001) 16,92 4.728,58 4.745,50
821300 – Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Опрема (информатичка опрема и намјештај)" 16,92 16,92
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Замјена столарије, дренажа, уређење прилаза објекту
обданишта, реконструкција мокрог чвора"

4.728,58 4.728,58
ЈУ Прва основна школа Брчко (20050001) 15,93 0,00 15,93
821300 – Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Кабинети у ПШ Брезик, намјештај, три учионице I тријаде" 15,93 15,93
ЈУ Друга основна школа Брчко (20050002) 42.077,73 0,00 42.077,73
821300 – Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Набавка опреме за спортску дворану Грчица" 42.077,73 42.077,73
ЈУ Трећа основна школа Брчко (20050003) 163.644,20 0,00 163.644,20
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Завршетак школе Грбавица" 47.493,89 47.493,89
821300 – Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Опрема за школу у Грбавици" 14.264,19 14.264,19
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Изградња фискултурне сале уз школу МЗ Грбавица" 101.886,12 101.886,12
ЈУ Четврта основна школа Брчко (20050004) 220.357,22 0,00 220.357,22
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Реконструкција фискултурне сале Партизан" 220.000,00 220.000,00
821300 – Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Набавка радионице за техничко васпитање, учионица I
тријаде, намјештај"

357,22 357,22
ЈУ Пета основна школа Брчко (20050005) 74.922,36 2.662,87 77.585,23
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Реконструкција и санација објекта централне школе" 47.553,18 47.553,18
821300 – Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Набавка опреме за наставу физичког, радионица за
техничко васпитање и кабинета ПШ Кланац"

83,99 83,99



821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Уређење дворишта ПШ Кланац" 27.285,19 27.285,19
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Замјена подлоге на школском игралишту V основне школе
– централна зграда"

2.662,87 2.662,87
ЈУ Осма основна школа Брка (20050008) 3.365,96 0,00 3.365,96
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Ограда, уређење дворишта, реконструкција подова,
зидова, инсталација у старим објектима"

3.365,96 3.365,96
ЈУ Дванаеста основна школа Улице (20050012) 3.936,40 0,00 3.936,40
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Ограда, олуци, улазна врата на школи и на котловници и
ревитализација бунара у матичној школи, а столарија и
прикључак воде у Витановићима"

3.936,40 3.936,40
ЈУ Четрнаеста основна школа Крепшић (20050014) 22.710,07 0,00 22.710,07
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Додатна средства за Вучиловац" 22.710,07 22.710,07
ЈУ Основна музичка школа Брчко (20050016) 356,71 0,00 356,71
821300 – Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Опрема (информатичка опрема, канцеларијски намјештај и
музички инструменти)"

356,71 356,71
Пољопривредна школа Брчко (20060003) 159,60 0,00 159,60
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Уређење дворишта (асфалтирање прилаза)" 159,60 159,60
Пододјељење за високо образовање и науку
(20070001) 9.958,32 10.000,00 19.958,32
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Реконструкција простора за смјештај Пододјељења" 9.958,32 9.958,32
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Пројектовање високошколског центра" 10.000,00 10.000,00
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ 204.065,24 0,00 204.065,24
Пододјељење за путеве и паркове (24020001) 194.065,24 0,00 194.065,24
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Замјена коловоза у Ул. Шувалићи, Репино Брдо, МЗ
Шаторовићи" 6.997,21 6.997,21
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Асфалтирање Улице Мујкићи бр. 1, МЗ Мујкићи" 12.231,26 12.231,26
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Асфалтирање дионице пута Кисићи– Милошевићи–
Текићи, МЗ Ражљево" 4.147,13 4.147,13
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Завршетак радова на замјени коловозног застора на
магистралном путу М 14.1 – завршетак радова у Улици
Ибрахимбеговића" 1.811,80 1.811,80



821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Завршетак радова на Улици фра Серафина Зечевића и М.
Ћазима Ћатића"

12.600,38 12.600,38
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Завршетак радова на Улици бискупа Ј. Ј. Штросмајера" 17.104,10 17.104,10
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Реконструкција моста преко ријеке Брке на путу Паланка–
Боће у МЗ Паланка" 6.401,09 6.401,09
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Пројектовање пута Балтићи, бр. пута 484, МЗ Крбети" 1.206,60 1.206,60
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Замјена асфалтног застора у Улици Михајла Петровића,
МЗ Грчица" 1.088,70 1.088,70
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Реконструкција макадамског пута у МЗ Горњи Вукшић,
заселак Ендек"

1.239,63 1.239,63
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Замјена асфалтног застора на путу Маоча– Рашљани, МЗ
Рашљани" 1.704,26 1.704,26
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Изградња дијела ногоступа – пјешачке стазе Лукићи –
раскрсница, МЗ Дубраве" 950,93 950,93
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Изградња армирано-бетонског моста Марковић Поље –
Дренова" 3.310,77 3.310,77
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Иницијална средства за пројекат пројектовање моста на
путу Крепшић–Дренова" 5.000,00 5.000,00
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Пројектовање и изградња фонтане у парку испред хотела
Гранд Посавина и набавка скулптуре"

118.271,38 118.271,38
Пододјељење за јавне објекте (24030001) 10.000,00 0,00 10.000,00
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Пројектовање и геомеханичка испитивања објекта
амбуланте породичне медицине на локалитету Стари
Расадник за грађане мјесних заједница Бродуша, Стари
Расадник, Брод и Липовац" 10.000,00 10.000,00
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНИ РЕГИСТАР 138.483,61 12.989,38 151.472,99
Пододјељење за матичну евиденцију (25010001) 130.610,56 0,00 130.610,56
821500 – Набавка сталних средстава у облику права
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Набавка софтвера и увезивање матичних уреда у
јединствен систем"

130.610,56 130.610,56
Пододјељење за личне документе (25020001) 0,00 12.989,38 12.989,38



821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Реконструкција објеката и противпровалне и
противпожарне дојаве Пододјељења за личне документе
за потребе регистрације м/в на мјесту судске архиве"

12.989,38 12.989,38
Пододјељење за писарницу и заједничке послове
(25040001) 7.873,05 0,00 7.873,05
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Инвестиционо одржавање софтвера Лотус и универзалног
софтвера за матичну евиденцију"

7.873,05 7.873,05
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ
ИМОВИНОМ 132.518,17 3.896,15 136.414,32
Сектор одржавања (27010003) 132.518,17 3.896,15 136.414,32
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Изградња приступног пута према гробљу МЗ Горице" 1.328,22 1.328,22
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Реконструкција свлачионице за НК Хрватски драговољац у
Боћу" 558,85 558,85
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Асфалтирање путног и дворишног простора код дома,
амбуланте и споменика погинулим бранитељима у МЗ Г.
Зовик" 224,66 224,66
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Изградња девастираних станова" 166,14 166,14
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Израда пројектног задатка за израду студије –
организације система наплате и контроле паркирања на
подручју града Брчко" 15.000,00 15.000,00
821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Капитална средства Царине – царински терминал" 115.240,30 115.240,30
821200 – Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Изградња заштитних мрежа иза голова ФК Трешњевка, МЗ
Маоча" 1.257,57 1.257,57
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Уређење и асфалтирање паркиралишта и прилаза згради
породичне медицине у МЗ Г. Рахић"

586,83 586,83
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Изградња паркиралишта на игралишту ФК Диздаруша МЗ
Диздаруша" 554,00 554,00
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Реконструкција постојећег дјечјег игралишта у МЗ Ш
Насеље" 823,10 823,10
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту
"Асфалтирање простора испред зграде МЗ и спортских
терена у МЗ Сандићи"

674,65 674,65

УКУПНО: 1.336.005,10 69.093,56 1.405.098,66

2) Укупно финансирање у буџету за 2013. годину ће износити 36.441.217,70 КМ.



Члан 3

У буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину, смањују се планирана средства у износу од
2.396.310,25 КМ.
Наведено смањење планираних средстава односи се на средства Оперативног буџета за
2013. годину, која се неће утрошити до краја године, и то по организационим и економским
кодовима како слиједи:

Одјељење / институција ИЗНОС

СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 86.414,81
Скупштина Брчко дистрикта БиХ (10010001) 35.000,00
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу 35.000,00
Стручна служба Скупштине (10020001) 39.053,69
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу
(37.324,44 КМ)
612100 - Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се и средства доприноса на
терет послодавца (1.729,25 КМ)

39.053,69
Изборна комисија (10030001) 12.361,12
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу
(11.550,90 КМ)
612100 – Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се и средства доприноса на
терет послодавца (810,22 КМ)

12.361,12
КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 389.651,03
Кабинет градоначелника (11010001) 291.646,57
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу као
и због пријема приправника у 2013. години од 1. новембра 2013. умјесто од 1. октобра
2013. године, како је планирано Ребалансом буџета за 2013. годину (263.306,11 КМ)
612100 – Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се и средства доприноса на
терет послодавца (28.340,46 КМ)

291.646,57
Сектор за информисање (11020001) 12.884,41
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу
(12.155,10 КМ)
612100 – Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се и средства доприноса на
терет послодавца (729,31 КМ)

12.884,41
Сектор за координацију политика и опште послове (11020005) 14.332,08
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу

14.332,08
Инспекторат (11030001) 25.973,50



611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу
(25.163,28 КМ)
612100 – Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се и средства доприноса на
терет послодавца (810,22 КМ)

25.973,50
Апелациона комисија (11040001) 19.045,66
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу
(17.967,60 КМ)
612100 – Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се и средства доприноса на
терет послодавца (1.078,06 КМ)

19.045,66
Канцеларија за Европске интеграције (11060001) 25.768,81
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу
(24.310,20 КМ)
612100 – Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се и средства доприноса на
терет послодавца (1.458,61 КМ)

25.768,81
ПРАВОСУЂЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 161.000,00
Правосудна комисија (12010001) 52.000,00
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу 30.000,00
611200 – Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика
Смањење планираних средстава на аналитичким ставкама:
611225 – Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности...................13.000,00 КМ
611227 – Помоћ у случају смрти или теже инвалидности................................2.000,00 КМ
611227 – Помоћ у случају смрти или теже инвалидности – "Помоћ раднику у

случају теже болести"...........................................................................2.000,00 КМ
611227 – Помоћ у случају смрти или теже инвалидности – "Помоћ раднику због

смрти члана породице".........................................................................5.000,00 КМ

22.000,00
Основни суд (12020001) 60.000,00
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу 60.000,00
Тужилаштво (12040001) 19.000,00
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу

10.000,00
611200 – Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика
Смањење планираних средстава на аналитичким ставкама:
611225 – Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности.....................7.500,00 КМ
611231 – Накнаде за привремене и повремене послове...............................1.500,00 КМ

9.000,00
Правобранилаштво (12050001) 30.000,00
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу 30.000,00
ПОЛИЦИЈА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 200.000,00
Униформисана крим. полиција и друго (13010001) 200.000,00
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу

200.000,00



ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЈЕДНОСТ 90.000,00
Пододјељење за заштиту и спасавање (14010001) 90.000,00
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу 90.000,00
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ 106.006,78
Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ (15010001) 7.472,36
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу
(7.049,40 КМ)
612100 – Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се и средства доприноса на
терет послодавца (422,96 КМ)

7.472,36
Пододјељење за информатику (15020001) 64.875,82
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу
(33.660,50 КМ)
612100 – Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се и средства доприноса на
терет послодавца (1.215,32 КМ)

34.875,82
613300 - Издаци за комуналне услуге
Смањење планираних средстава на аналитичкој ставци 613327 – Издатак за интернет

13.000,00
613900 – Уговорене услуге
Смањење планираних средстава на аналитичкој ставци 613991 – Остале неспоменуте
услуге и дажбине – "Консултантске услуге" 17.000,00
Пододјељење за људске ресурсе (15030001) 30.658,60
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу
(8.103,40 КМ)
612100 – Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се и средства доприноса на
терет послодавца (486,20 КМ)

8.589,60
611200 – Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика
Смањење планираних средстава на аналитичким ставкама:
611225 – Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности – "Прелазна

накнада за шефа одјељења за 6 мјесеци".....................................4.819,00 КМ
611225 – Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности – "Отпремнине

због одласка у пензију"....................................... .....................8.000,00 КМ
611231 – Накнаде за привремене и повремене послове................................4.000,00 КМ

16.819,00
613100 – Путни трошкови
Смањење планираних средстава на аналитичким ставкама:
613115 – Трошкови дневница у земљи...............................150,00 КМ
613125 – Трошкови дневница у иностранству......................350,00 КМ 500,00
613400 – Набавка материјала и ситног инвентара
Смањење планираних средстава на аналитичким ставкама:
613411 – Издаци за обрасце и папир................................500,00 КМ
613412 – Издаци за компјутерски материјал......................500,00 КМ
613416 – Ситан инвентар................................................500,00 КМ 1.500,00
613700 – Издаци за текуће одржавање
Смањење планираних средстава на аналитичкој ставци 613721 – Услуге оправки и
одржавања зграда 750,00



613900 – Уговорене услуге
Смањење планираних средстава на аналитичким ставкама:
613911 – Услуге медија...............................................................................500,00 КМ
613924 – Издаци за стручне испите...............................................................1.500,00 КМ
613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – "Израда плочица са именима,

акредитације, цвјетни аранжмани и вијенци и друге неспоменуте
услуге".........................................................................................500,00 КМ 2.500,00

Пододјељење за јавне набавке (15040001) 3.000,00
613400 – Набавка материјала и ситног инвентара
Смањење планираних средстава на аналитичким ставкама:
613412 – Издаци за компјутерски материјал...............................................2.500,00 КМ
613419 – Издаци за остали административни материјал.......................................500,00 КМ

3.000,00
ДИРЕКЦИЈА ЗА ФИНАНСИЈЕ 158.000,00
Канцеларија директора Дирекције за финансије (16010001) 30.000,00
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу

30.000,00
Трезор (16030001) 15.500,00
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу
(15.000,00 КМ)
612100 – Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се и средства доприноса на
терет послодавца (500,00 КМ) 15.500,00
Пореска управа (16040001) 112.500,00
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу
(110.000,00 КМ)
612100 – Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се и средства доприноса на
терет послодавца (2.500,00 КМ) 112.500,00
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО И ВОДОПРИВРЕДУ 50.000,00
Пододјељење за анализу и административну подршку и рурални развој
(18010001) 11.000,00
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу

11.000,00
Пододјељење за пољопривреду (18020001) 15.000,00
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу

15.000,00
Пододјељење за ветеринарство (18040001) 24.000,00
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу 24.000,00
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 373.853,92
Служба за администрацију и статистику Одјељења (19010001) 45.453,70
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу 3.524,70
611200 – Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика
Смањење планираних средстава на аналитичкој ставци 611227 – Помоћ у случају смрти
или теже инвалидности 1.929,00
613900 – Уговорене услуге
Смањење планираних средстава на аналитичкој ставци 613944 – Услуге хемодијализе 40.000,00



Пододјељење за јавно здравство (19020001) 93.439,21
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу 69.724,21
611200 – Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика
Смањење планираних средстава на аналитичкој ставци 611227 – Помоћ у случају смрти
или теже инвалидности 3.215,00
613200 – Издаци за енергију
Смањење планираних средстава на аналитичким ставкама:
613211 – Издаци за електричну енергију....................3.000,00 КМ и
613213 – Уље за ложење.......................................12.500,00 КМ

15.500,00
613900 - Уговорене услуге
Смањење планираних средстава на аналитичкој ставци 613918 – Остале уговорене
услуге одјељења – Акредитација 5.000,00
Здравствени центар Брчко (19030001) 66.665,93
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу
(7.796,41 КМ)
612100 – Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се и средства доприноса на
терет послодавца (22.893,05 КМ) 30.689,46
613100 – Путни трошкови 3.019,59
613200 – Издаци за енергију 520,92
613300 – Издаци за комуналне услуге 1.250,33
613400 – Набавка материјала и ситног инвентара 19.729,58
613600 – Унајмљивање имовине и опреме 11,00
613700 – Издаци за текуће одржавање 6.947,79
613800 – Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета 619,00
613900 – Уговорене услуге 3.878,26
Здравствени центар Маоча (19030002) 4.982,38
613100 – Путни трошкови 5,00
613200 – Издаци за енергију 351,22
613300 – Издаци за комуналне услуге 73,63
613400 – Набавка материјала и ситног инвентара 3.896,91
613500 – Издаци за услуге превоза и горива 293,22
613700 – Издаци за текуће одржавање 65,72
613800 – Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета 53,50
613900 – Уговорене услуге 243,18
Здравствени центар Бијела (19030003) 6.465,89
612100 – Допринос на терет послодавца
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу 3.478,55
613100 – Путни трошкови 5,00
613200 – Издаци за енергију 108,25
613300 – Издаци за комуналне услуге 109,32
613400 – Набавка материјала и ситног инвентара 1.967,83



613500 – Издаци за услуге превоза и горива 6,51
613700 – Издаци за текуће одржавање 458,93
613800 – Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета 103,00
613900 – Уговорене услуге

228,50
Општа болница Брчко (19040001) 89.204,01
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу
(7.789,90 КМ)
612100 – Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се и средства доприноса на
терет послодавца (12.169,95 КМ) 19.959,85
613100 – Путни трошкови 1.570,01
613200 – Издаци за енергију 3.188,15
613300 – Издаци за комуналне услуге 1.917,37
613400 – Набавка материјала и ситног инвентара 17.487,04
613500 – Издаци за услуге превоза и горива 1.257,79
613700 – Издаци за текуће одржавање 30.192,35
613800 – Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета 4.622,50
613900 – Уговорене услуге 9.008,95
Центар за социјални рад (19050001) 23.331,00
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу

23.331,00
Борачко-инвалидска заштита и цивилне жртве рата (19060001) 44.311,80
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу 44.311,80
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 5.597,64
Обданиште "Наша дјеца" (20040001) 1.583,96
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава односи се на позицију "економ", због промјене фонда
пензијског осигурања (са Фонда ПИО РС-а на Фонд ПИО Ф БиХ)

225,24
612100 – Допринос на терет послодавца
Смањење планираних средстава односи се на позицију "кућни мајстор – ложач – домар"
због промјене фонда пензијског осигурања (са Фонда Ф БиХ на Фонд ПИО РС-а)

632,77
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава односи се на позицију "кућни мајстор – ложач –
домар", због промјене фонда пензијског осигурања (са Фонда ПИО РС-а на Фонд ПИО Ф
БиХ) 232,68
612100 – Допринос на терет послодавца
Смањење планираних средстава односи се на позицију "спремачица" због промјене
фонда пензијског осигурања (са Фонда Ф БиХ на Фонд ПИО РС-а)

493,27
ЈУ Друга основна школа Брчко (20050002) 1.265,54
612100 – Допринос на терет послодавца
Смањење планираних средстава односи се на позицију "кућни мајстор – ложач – домар"
због промјене фонда пензијског осигурања (са Фонда Ф БиХ на Фонд ПИО РС-а) за два
извршиоца

1.265,54
ЈУ Пета основна школа Брчко (20050005)

232,68



611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава односи се на позицију "кућни мајстор", због промјене
фонда пензијског осигурања (са Фонда ПИО РС-а на Фонд ПИО Ф БиХ) 232,68
ЈУ Основна музичка школа Брчко (20050016) 1.249,92
612100 – Допринос на терет послодавца
Смањење планираних средстава односи се на позицију "секретар школе" због промјене
фонда пензијског осигурања (са Фонда Ф БиХ на Фонд ПИО РС-а)

1.249,92
Техничка школа Брчко (20060002) 632,77
612100 – Допринос на терет послодавца
Смањење планираних средстава односи се на позицију "кућни мајстор – домар – ложач"
због промјене фонда пензијског осигурања (са Фонда Ф БиХ на Фонд ПИО РС-а) за
једног извршиоца

632,77
Гиманазија "Васо Пелагић" Брчко (20060004)

632,77
612100 – Допринос на терет послодавца
Смањење планираних средстава односи се на позицију "кућни мајстор – домар – ложач"
због промјене фонда пензијског осигурања (са Фонда Ф БиХ на Фонд ПИО РС-а) 632,77
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ 525.284,39
Пододјељење за заједничке послове и стручни надзор (24010001) 10.654,80
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу
(10.051,70 КМ)
612100 – Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се и средства доприноса на
терет послодавца (603,10 КМ) 10.654,80
Пододјељење за путеве и паркове (24020001) 514.629,59
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу
(13.801,50 КМ)
612100 – Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се и средства доприноса на
терет послодавца (828,09 КМ) 14.629,59
613700 – Издаци за текуће одржавање
Смањење планираних средстава на аналитичкој ставци 613724 – Услуге оправки и
одржавања путева, жељезница и мостова – "Зимско одржавање путева"

500.000,00
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНИ РЕГИСТАР 150.707,79
Пододјељење за матичну евиденцију (25010001) 50.000,00
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу

10.000,00
611200 – Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика
Смањење планираних средстава на аналитичким ставкама
611231 – Накнаде за привремене и повремене послове .....6.000,00 КМ
611227 – Помоћ у случају смрти или теже инвалидности..........3.000,00 КМ

9.000,00
613400 – Набавка материјала и ситног инвентара
Смањење планираних средсатва на аналитичкој ставци 613411 – Издаци за обрасце и
папир "Набавка образаца за изводе из књига умрлих, рођених и вјенчаних, који се
штампају на посебно заштићеном папиру и трајне су вриједности"

30.000,00
613800 – Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета
Смањење планираних средстава на аналитичкој ставци 613815 – Осигурање радника 1.000,00
Пододјељење за личне документе (25020001) 47.300,00



611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу
(40.000,00 КМ)
612100 – Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се и средства доприноса на
терет послодавца (4.000,00 КМ)

44.000,00
611200 – Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика
Смањење планираних средстава на аналитичкој ставци 611227 – Помоћ у случају смрти
или теже инвалидности

2.500,00
613800 – Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета
Смањење планираних средстава на аналитичкој ставци 613815 – Осигурање радника 800,00
Пододјељење за катастарске књиге (25030001) 49.000,00
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу
(40.000,00 КМ)
612100 – Допринос на терет послодавца
У складу са смањењем средстава за бруто плате, смањују се и средства доприноса на
терет послодавца (2.500,00 КМ)

42.500,00
611200 – Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика
Смањење планираних средстава на аналитичкој ставци 611225 – Отпремнине због
одласка у пензију и прекобројности 2.000,00
613400 – Набавка материјала и ситног инвентара
Смањење планираних средстава на аналитичкој ставци 613412 – Издаци за
компјутерски материјал 2.000,00
613800 – Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета
Смањење планираних средстава на аналитичкој ставци 613815 – Осигурање радника

2.500,00
Пододјељење за писарницу и заједничке послове (25040001) 1.174,51
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава се односи на позицију "курир", због промјене фонда
пензијског осигурања (са Фонда ПИО РС-а на Фонд ПИО Ф БиХ)

174,51
612100 – Допринос на терет послодавца
Смањење планираних средстава се односи на промјене фонда пензијског осигурања за
поједине раднике (прелазак са Фонда ПИО Ф БиХ на Фонд ПИО РС-а)

1.000,00
Служба за архив (25060001) 3.233,28
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава односи се на позицију "административни техничар",
платни разред IV5, мјесечна нето плата 816,58 КМ, мјесечна бруто плата 1.200,82 КМ,
један (1) извршилац, период ангажовања девет (9) мјесеци, која се мијења у позицију
"архивски техничар – стручни референт ", платни разред IV5, мјесечна нето плата
816,58 КМ, мјесечна бруто плата 1.174,90 КМ, један (1) извршилац, период ангажовања
девет (9) мјесеци (прелазак са Фонда ПИО РС-а на Фонд ПИО Ф БиХ и промјена назива
позиције) 233,28
613300 – Издаци за комуналне услуге
Смањење планираних средстава на аналитичкој ставци 613323 – Издаци услуга одвоза
смећа 1.800,00
613700 – Издаци за текуће одржавање
Смањење планираних средстава на аналитичкој ставци 613712 – Материјал за оправку
и одржавање опреме 1.000,00
613800 – Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета
Смањење планираних средстава на аналитичкој ставци 613815 – Осигурање радника 200,00
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ 65.415,77



Канцеларија директора (27010001) 4.980,70
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу 4.980,70
Сектор регистра (27010002) 4.051,70
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу 4.051,70
Сектор одржавања (27010003) 44.140,73
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу 44.140,73
Сектор располагања (27010004) 12.242,64
611100 – Бруто плате
Смањење планираних средстава због непопуњавања позиција на планираном нивоу 12.242,64
СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 7.575,12
Средства резерве (29010001)

7.575,12
613900 – Уговорене услуге
Смањење планираних средстава 7.575,12
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ 26.803,00
Канцеларија за ревизију (30010001) 26.803,00
611200 – Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика
Смањење планираних средстава на аналитичкој ставци 611225 – Отпремнине због
одласка у пензију и прекобројности 26.803,00

У К У П Н О: 2.396.310,25

Члан 4

Средства из члана 1, члана 2 и члана 3 ове одлуке у укупном износу од 6.828.483,91 КМ,
распоређују се у Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину по организационим и
економским кодовима како слиједи:

Одјељење / институција
ИЗНОС

КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 20.000,00
Кабинет градоначелника (11010001) 20.000,00
614300 – Грантови непрофитним организацијама
Аналитичка ставка 614311 – Грантови непрофитним организацијама – "Грант Тениском
клубу Прохема Брчко" за потребе обезбјеђења недостајућих средстава за турнире
одржане у Брчком 10.000,00
614300 – Грантови непрофитним организацијама
Аналитичка ставка 614311 – Грантови непрофитним организацијама – "Грант
Привредној комори Брчко дистрикт БиХ" за учешће на Градачачком сајму шљиве 10.000,00

ПРАВОСУЂЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 315.000,00
Правосудна комисија (12010001) 211.000,00



613900 – Уговорене услуге
Аналитичке ставке:
613943 – Услуге болничке заштите у износу од 36.000,00 КМ и
613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – "Трошкови извршења казни затвора" у
износу од 175.000,00 КМ

211.000,00
Основни суд (12020001) 100.000,00
611200 – Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика
Аналитичка ставка 611231 – Накнаде за привремене и повремене послове

4.000,00
613900 – Уговорене услуге
Аналитичке ставке:
613932 – Правне услуге у износу од 75.700,00 КМ
613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – "Здравствена заштита за волонтере" у
износу од 4.300,00 КМ и
613995 – Остале услуге вјештачење – спољни сарадници у износу од 16.000,00 КМ

96.000,00
Тужилаштво (12040001)

4.000,00
612100 – Доприноси на терет послодавца
Додатна средства 4.000,00
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЈЕДНОСТ 24.000,00
Пододјељење за заштиту и спасавање (14010001) 22.000,00
613700 – Издаци за текуће одржавање
Аналитичка ставка 613724 – Услуге оправки и одржавања путева, жељезница и мостова
– "Уређење и насипање приступних путева површинама које се деминирају"

7.000,00
614200 – Грантови појединцима
Аналитичка ставка 614239 – Остали грантови појединцима – "Грантови појединцима
намијењени као помоћ за санацију штете проузроковане пожарима"

15.000,00
Пододјељење за издавање дозвола и овлашћења у грађевинарству,
осталим гранама привреде и физичким лицима (14020001) 2.000,00
613900 – Уговорене услуге
Аналитичка ставка 613918 – Остале уговорене услуге Одјељења – "Рушење објеката" 2.000,00
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ 700,00
Пододјељење за информатику (15020001) 700,00
611200 – Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика
Аналитичка ставка 611227 – Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

700,00
ДИРЕКЦИЈА ЗА ФИНАНСИЈЕ 1.987.514,00
Судске пресуде и рјешења, судска и вансудска поравнања (16030002) 1.987.514,00
613900 – Уговорене услуге Аналитичка ставка 613991 – Остале неспоменуте услуге и
дажбине – "Судске пресуде и рјешења, судска и вансудска поравнања" (додатна
средства)

1.987.514,00
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ, СПОРТ И КУЛТУРУ 832.486,00
Пододјељење за привредни развој (17010001) 800.000,00
614500 – Субвенције приватним предузећима
Аналитичка ставка 614511 – Субвенције приватним предузећима – "У складу са Законом
о подстицају привредног развоја у Брчко дистрикту БиХ" 800.000,00

Пододјељење за туризам, културу и спорт (17020001) 32.486,00



821200 – Набавка грађевина
Уводи се нови капитални пројекат "Изградња заштитне ограде око игралишта ФК
Југовић у МЗ Гредице 1" 20.000,00
611200 – Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика
Аналитичка ставка 611225 – Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности –
"Исплата отпремнине због прекобројности" 12.486,00

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 595.500,00
Сталне новчане помоћи (19050002) 160.500,00
614200 – Грантови појединцима
Аналитичка ставка 614239 – Остали грантови појединцима – "Стална новчана помоћ" 160.500,00
Туђа помоћ и њега (19050003) 200.000,00
614200 – Грантови појединцима
Аналитичка ставка 614239 – Остали грантови појединцима – "Туђа помоћ и њега" 200.000,00
Матерински додатак (19050005) 12.000,00
614200 – Грантови појединцима
Аналитичка ставка 614239 – Остали грантови појединцима – "Матерински додатак" 12.000,00
Опрема за новорођенче (19050006) 18.000,00
614200 – Грантови појединцима
Аналитичка ставка 614239 – Остали грантови појединцима – "Опрема за новорођенче" 18.000,00
Смјештај малољетних и пунољетних штићеника у установе (19050012) 185.000,00
613900 – Уговорене услуге
Аналитичка ставка 613943 – Услуге болничке заштите – "Смјештај пунољетних и старих
лица у установе" 185.000,00
Набавка лијекова и трошкови сахране за кориснике сталне социјалне
помоћи (19050013) 20.000,00
613900 – Уговорене услуге
Аналитичка ставка 613941 – Услуге примарне здравствене заштите – "Набавка лијекова" 20.000,00
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 30.757,54
Обданиште "Наша дјеца" (20040001) 28.734,45
612100 – Допринос на терет послодавца
Повећање планираних средстава односи се на позицију "економ" због промјене фонда
пензијског осигурања (са Фонда ПИО РС-а на ПИО Ф БиХ)

612,68
611100 – Бруто плате
Повећање планираних средстава односи се на позицију "кућни мајстор – ложач –
домар", због промјене фонда пензијског осигурања (са Фонда ПИО Ф БиХ на Фонд ПИО
РС-а ) 232,68
612100 – Допринос на терет послодавца
Повећање планираних средстава односи се на позицију "кућни мајстор – ложач – домар"
због промјене фонда пензијског осигурања (са Фонда ПИО РС-а на ПИО Ф БиХ)

632,77
611100 – Бруто плате
Повећање планираних средстава односи се на позицију "спремачица", због промјене
фонда пензијског осигурања (са Фонда ПИО Ф БиХ на Фонд ПИО РС-а ) 181,32
613400 – Набавка материјала и ситног инвентара
Аналитичка ставка 613416 – Ситан инвентар – "Средства донације од Уницефа за
имплементацију пројекта припремне наставе" 2.200,00
613900 – Уговорене услуге Аналитичка ставка 613936 – Услуге по уговорима о дјелу,
комисије и други незапослени – "Средства донације од Уницефа за имплементацију
пројекта припремне наставе" 24.875,00
ЈУ Друга основна школа Брчко (20050002) 465,36



611100 – Бруто плате
Повећање планираних средстава односи се на позицију "кућни мајстор – ложач –
домар", због промјене фонда пензијског осигурања (са Фонда ПИО Ф БиХ на Фонд ПИО
РС-а) за 2 извршиоца 465,36
ЈУ Пета основна школа Брчко (20050005) 632,77
612100 – Допринос на терет послодавца
Повећање планираних средстава односи се на позицију "кућни мајстор" због промјене
фонда пензијског осигурања (са Фонда ПИО РС-а на ПИО Ф БиХ)

632,77
ЈУ Основна музичка школа Брчко (20050016) 459,60
611100 – Бруто плате
Повећање планираних средстава односи се на позицију "секретар школе", због промјене
фонда пензијског осигурања (са Фонда ПИО Ф БиХ на Фонд ПИО РС-а )

459,60
Техничка школа Брчко (20060002) 232,68
611100 – Бруто плате
Повећање планираних средстава односи се на позицију "кућни мајстор – домар –
ложач", због промјене фонда пензијског осигурања (са Фонда ПИО Ф БиХ на Фонд ПИО
РС-а ) за једног извршиоца

232,68
Гимназија "Васо Пелагић" (20060004)

232,68
611100 – Бруто плате
Повећање планираних средстава односи се на позицију "кућни мајстор – домар –
ложач", због промјене фонда пензијског осигурања (са Фонда ПИО Ф БиХ на Фонд ПИО
РС-а ) 232,68
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 3.000.000,00
Пододјељење за капиталне инвестиције (23020001) 3.000.000,00
821200 – Набавка грађевина
Уводи се нови капитални пројекат "Изградња главног транспортног цјевовода на
потезу Фабрика воде до водоторња Вранкићка"

3.000.000,00
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНИ РЕГИСТАР 926,37
Пододјељење за матичну евиденцију (25010001) 466,56
611100 – Бруто плате
Увећање планираних средстава се односи на позицију "референт за радне књижице",
због промјене фонда пензијског осигурања (са Фонда ПИО Ф БиХ на Фонд ПИО РС-а)

233,28
611100 – Бруто плате
Увећање планираних средстава односи се на позицију "административни референт",
због промјене фонда пензијског осигурања (са Фонда ПИО Ф БиХ на Фонд ПИО РС-а)

233,28
Пододјељење за писарницу са заједничком службом (25040001) 226,53
611100 – Бруто плате
Увећање планираних средстава односи се на позицију "референт уписничар", платни
разред IV4, мјесечна нето плата 792,88 КМ, мјесечна бруто плата 1.140,80 КМ, један (1)
извршилац, период ангажовања девет (9) мјесеци, која се мијења у позицију "референт
оператер протокола", платни разред IV4, мјесечна нето плата 792,88 КМ, мјесечна бруто
плата 1.165,97 КМ, један (1) извршилац, период ангажовања девет (9) мјесеци (прелазак
са Фонда ПИО Ф БиХ на Фонд ПИО РС-а и промјена назива позиције)

226,53
Служба за архив (25060001) 233,28
611100 – Бруто плате
Увећање планираних средстава односи се на позицију "архивски техничар – стручни
референт", због промјене фонда пензијског осигурања (са Фонда ПИО Ф БиХ на Фонд
ПИО РС-а) 233,28
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ 21.000,00



Сектор одржавања (27010003) 21.000,00
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавања Додатна средства на
капиталном пројекту: "Реконструкција топловода од Вијећнице до зграде Владе"

21.000,00
КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ПРИ САВЈЕТУ
МИНИСТАРА БиХ 600,00
Канцеларија координатора Брчко дистрикта БиХ при Савјету министара
БиХ (28010001) 600,00
821300 – Набавка опреме
Уводи се нови капитални пројекат "Аутобезбједносни систем" 600,00

У К У П Н О : 6.828.483,91

Члан 5

Укупан буџет Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину износиће 243.264.879,70 КМ.

Члан 6

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20060002 – Техничка школа Брчко, на економском коду 611100 –
Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 200.000,00 КМ и на економском коду
612100 – Доприноси на терет послодавца, планирани износ средстава умањити за 5.000,00
КМ и на организационом коду 20060003 – Пољопривредна школа Брчко, на економском
коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 280.000,00 КМ и на
економском коду 612100 – Доприноси на терет послодавца, планирани износ средстава
умањити за 10.000,00 КМ,

а истовремено на организационом коду 20030001 – Пододјељење за заједничке послове, на
економском коду 614200 – Грантови појединцима, аналитичка ставка 614239 – Остали
грантови појединцима – „Субвенционисање трошкова превоза ученика“, планирани износ
средстава увећати за 495.000,00 КМ.

Члан 7

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050006 – ЈУ Шеста основна школа Брезово Поље, на економском
коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 90.000,00 КМ и на
економском коду 612100 – Доприноси на терет послодавца, планирани износ средстава
умањити за 5.000,00 КМ,

а истовремено на економском коду 611200 – Накнаде трошкова запослених и скупштинских
посланика, аналитичка ставка 611225 – Отпремнине због одласка у пензију и
прекобројности, увећати планиране износе средстава на сљедећим организационим
кодовима:
- организациони код 20050002 – ЈУ Друга основна школа Брчко у износу од 30.000,00 КМ;
- организациони код 20050005 – ЈУ Пета основна школа Брчко у износу од 25.000,00 КМ;
- организациони код 20060001 – Економска школа Брчко у износу од 10.000,00 КМ;
- организациони код 20060002 – Техничка школа Брчко у износу од 10.000,00 КМ;



- организациони код 20060003 – Пољопривредна школа Брчко у износу од 10.000,00 КМ и
- организациони код 20060004 – Гимназија „Васо Пелагић“ Брчко у износу од 10.000,00
КМ.

Члан 8

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20060001 – Економска школа Брчко, на економском коду 611100 –
Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 29.000,00 КМ и на економском коду
612100 – Доприноси на терет послодавца, планирани износ средстава умањити за 1.000,00
КМ,

а истовремено на организационом коду 20050005 – ЈУ Пета основна школа Брчко, на
економском коду 613700 – Издаци за текуће одржавање, аналитичка ставка 613711 –
Материјал за оправку и одржавање зграда, планирани износ средстава увећати за 15.000,00
КМ и на економском коду 821300 – Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат
„Набавка опреме за потребе централне и подручних школа“ у износу од 15.000,00 КМ.

Члан 9

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20060001 – Економска школа Брчко, на економском коду 611100 –
Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 166.000,00 КМ и на економском коду
612100 – Доприноси на терет послодавца, планирани износ средстава умањити за 4.000,00
КМ,

а истовремено на организационом коду 20050017 – Стручна служба основног образовања,
на економском коду 613900 – Уговорене услуге, аналитичка ставка 613936 – Услуге по
уговорима о дјелу, комисије и други незапослени, планирани износ средстава увећати за
100.000,00 КМ и на организационом коду 20060005 – Стручна служба средњег образовања,
на економском коду 613900 – Уговорене услуге, аналитичка ставка 613936 – Услуге по
уговорима о дјелу, комисије и други незапослени, планирани износ средстава увећати за
70.000,00 КМ.

Члан 10

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20060004 – Гимназија „Васо Пелагић“ Брчко, на економском коду
611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 195.000,00 КМ и на
економском коду 612100 – Доприноси на терет послодавца, планирани износ средстава
умањити за 5.000,00 КМ,

а истовремено на економском коду 613200 – Издаци за енергију, аналитичка ставка 613211 –
Издаци за електричну енергију, увећати планиране износе средстава на сљедећим
организационим кодовима:
- организациони код 20040001 – Обданиште „Наша дјеца“ у износу од 30.000,00 КМ;
- организациони код 20050001 – ЈУ Прва основна школа Брчко у износу од 20.000,00 КМ;
- организациони код 20050002 – ЈУ Друга основна школа Брчко у износу од 20.000,00 КМ;
- организациони код 20050003 – ЈУ Трећа основна школа Брчко у износу од 30.000,00 КМ;
- организациони код 20050004 – ЈУ Четврта основна школа Брчко у износу од 10.000,00
КМ;
- организациони код 20050005 – ЈУ Пета основна школа Брчко у износу од 40.000,00 КМ;



- организациони код 20050006 – ЈУ Шеста основна школа Брезово Поље у износу од
10.000,00 КМ;

- организациони код 20050007 – ЈУ Седма основна школа Горњи Рахић у износу
од 10.000,00 КМ;

- организациони код 20050008 – ЈУ Осма основна школа Брка у износу од 10.000,00 КМ;
- организациони код 20050009 – ЈУ Девета основна школа Маоча у износу од 20.000,00 КМ.

Члан 11

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050001 – ЈУ Прва основна школа Брчко, на економском коду
611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 49.000,00 КМ и на
економском коду 612100 – Доприноси на терет послодавца, планирани износ средстава
умањити за 1.000,00 КМ, и на организационом коду 20050011 – ЈУ Једанаеста основна
школа Г. Зовик, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава
умањити за 100.000,00 КМ и на економском коду 612100 – Доприноси на терет
послодавца, планирани износ средстава умањити за 5.000,00 КМ,

а истовремено на економском коду 613200 – Издаци за енергију, аналитичка ставка 613211 –
Издаци за електричну енергију, увећати планиране износе средстава на сљедећим
организационим кодовима:
- организациони код 20050010 – ЈУ Десета основна школа Бијела у износу од 20.000,00 КМ;
- организациони код 20050011 – ЈУ Једанаеста основна школа Г. Зовик у износу

од 10.000,00 КМ;
- организациони код 20050014 – ЈУ Четрнаеста основна школа Крепшић у износу

од 5.000,00 КМ;
- организациони код 20060001 – Економска школа Брчко у износу од 40.000,00 КМ;
- организациони код 20060002 – Техничка школа Брчко у износу од 30.000,00 КМ;
- организациони код 20060003 – Пољопривредна школа Брчко у износу од 20.000,00 КМ;
- организациони код 20060004 – Гимназија „Васо Пелагић“ Брчко у износу од 30.000,00
КМ.

Члан 12

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050001 – ЈУ Прва основна школа Брчко, на економском коду
612100 – Доприноси на терет послодавца, планирани износ средстава умањити за 3.000,00
КМ,

а истовремено на организационом коду 20010001 – Пододјељење за људске ресурсе и
запошљавање, на економском коду 612100 – Доприноси на терет послодавца, планирани
износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.

Члан 13

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за образовање у Детаљном
захтјеву за плате, на организационом коду 20050005 – ЈУ Пета основна школа Брчко, на
економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 136.655,64
КМ и на економском коду 612100 – Доприноси на терет послодавца планирани износ
средстава умањити за 5.466,23 КМ



а истовремено, на организационом коду 20050001 – ЈУ Прва основна школа Брчко, на
економском коду 611100 – Бруто плате планирани износ средстава увећати за 136.655,64
КМ и на економском коду 612100 – Доприноси на терет послодавца планирани износ
средстава увећати за 5.466,23 КМ.
Наведено смањење средстава на организационом коду 20050005 – Пета основна школа
Брчко односи се на смањење броја запослених на позицији „наставник ВСС – неодређено“
(мјесечна нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ) за пет (5) извршилаца,
односно повећање средстава на организационом коду 20050001 – ЈУ Прва основна школа
Брчко односи се на повећање броја запослених за пет (5) извршилаца на позицији
„наставник ВСС – неодређено“ (мјесечна нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата
2.070,54 КМ).

Члан 14

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за образовање у Детаљном
захтјеву за плате, на организационом коду 20050007 – ЈУ Седма основна школа Горњи
Рахић, на економском коду 611100 – Бруто плате планирани износ средстава умањити за
106.964,88 КМ и на економском коду 612100 – Доприноси на терет послодавца планирани
износ средстава умањити за 4.278,60 КМ
а истовремено
- на организационом коду 20050001 – ЈУ Прва основна школа Брчко на економском коду
611100 – Бруто плате планирани износ средстава увећати за 53.482,44 КМ и на економском
коду 612100 – Доприноси на терет послодавца планирани износ средстава увећати за
2.139,30 КМ
-на организационом коду 20050002 – ЈУ Друга основна школа Брчко на економском коду
611100 – Бруто плате планирани износ средстава увећати за 53.482,44 КМ и на економском
коду 612100 – Доприноси на терет послодавца планирани износ средстава увећати за
2.139,30 КМ.

Наведено смањење средстава на организационом коду 20050007 – ЈУ Седма основна школа
Горњи Рахић односи се на смањење броја запослених на позицији „наставник ВСС –
неодређено“(мјесечна нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.025,85 КМ) за четири
(4) извршиоца, односно повећање средстава на организационом коду 20050001 – ЈУ Прва
основна школа Брчко односи се на повећање броја запослених за два (2) извршиоца на
позицији „наставник ВСС – неодређено“ (мјесечна нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто
плата 2.025,85 КМ) и повећање средстава на организационом коду 20050002 – ЈУ Друга
основна школа Брчко односи се на повећање броја запослених за дав (2) извршиоца на
позицији „наставник ВСС – неодређено“(мјесечна нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто
плата 2.025,85 КМ).

Члан 15

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за образовање у Детаљном
захтјеву за плате, на организационом коду 20050008 – ЈУ Осма основна школа Брка, на
економском коду 611100 – Бруто плате планирани износ средстава умањити за 27.331,13
КМ и на економском коду 612100 – Доприноси на терет послодавца планирани износ
средстава умањити за 1.093,24 КМ

а истовремено, на организационом коду 20050002 – ЈУ Друга основна школа Брчко на
економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава увећати за 27.331,13
КМ и на економском коду 612100 – Допринос на терет послодавца планирани износ
средстава увећати за 1.093,24 КМ.



Наведено смањење средстава на организационом коду 20050008 – Пета основна школа
Брчко односи се на смањење броја запослених на позицији „наставник ВСС – неодређено“
(мјесечна нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ) за једног (1)
извршиоца, односно повећање средстава на организационом коду 20050002 – ЈУ Друга
основна школа Брчко односи се на повећање броја запослених за једног (1) извршиоца на
позицији „наставник ВСС – неодређено“ (мјесечна нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто
плата 2.070,54 КМ).

Члан 16

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за образовање у Детаљном
захтјеву за плате, на организационом коду 20050012 – ЈУ Дванаеста основна школа Улице,
на економском коду 611100 – Бруто плате планирани износ средстава умањити за 26.741,22
КМ и на економском коду 612100 – Допринос на терет послодавца планирани износ
средстава умањити за 1.069,65 КМ

а истовремено, на организационом коду 20050003 – ЈУ Трећа основна школа Брчко на
економском коду 611100 – Бруто плате планирани износ средстава увећати за 26.741,22
КМ и на економском коду 612100 – Допринос на терет послодавца планирани износ
средстава увећати за 1.069,65 КМ.
Наведено смањење средстава на организационом коду 20050012 – Дванаеста основна школа
Улице односи се на смањење броја запослених на позицији „наставник ВСС – неодређено“
(мјесечна нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.025,85 КМ) за једног (1)
извршиоца, односно повећање средстава на организационом коду 20050003 – ЈУ Трећа
основна школа Брчко односи се на повећање броја запослених за једног (1) извршиоца на
позицији „наставник ВСС – неодређено“ (мјесечна нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто
плата 2.025,85 КМ).

Члан 17

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за образовање у Детаљном
захтјеву за плате, на организационом коду 20050015 – ЈУ Петнаеста основна школа
Шаторовићи, на економском коду 611100 – Бруто плате планирани износ средстава
умањити за 27.331,13 КМ и на економском коду 612100 – Допринос на терет послодавца
планирани износ средстава умањити за 1.093,25 КМ

а истовремено, на организационом коду 20050003 – ЈУ Трећа основна школа Брчко на
економском коду 611100 – Бруто плате планирани износ средстава увећати за 27.331,13
КМ и на економском коду 612100 – Допринос на терет послодавца планирани износ
средстава увећати за 1.093,25 КМ.
Наведено смањење средстава на организационом коду 20050015 – ЈУ Петнаеста основна
школа Шаторовићи односи се на смањење броја запослених на позицији „наставник ВСС –
неодређено“ (мјесечна нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ) за једног
(1) извршиоца, односно повећање средстава на организационом коду 20050003 – ЈУ Трећа
основна школа Брчко односи се на повећање броја запослених за једног (1) извршиоца на
позицији „наставник ВСС – неодређено“ (мјесечна нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто
плата 2.070,54 КМ).

Члан 18

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за образовање, у Детаљном
захтјеву за плате, на организационом коду 20050005 – ЈУ Пета основна школа Брчко,



позиција „стручни сарадник у настави – дефектолог (олигофренолог)“ мијења назив у
„стручни сарадник у настави – социјални радник“.

Члан 19

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за образовање, у Детаљном
захтјеву за плате, на организационом коду 20010001 – Пододјељење за људске ресурсе и
запошљавање, позиција „стручни савјетник за возачке дозволе и едукацију о саобраћају“
мијења назив у „стручни савјетник за полагање возачких испита и едукацију о саобраћају“.

Члан 20

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за образовање, у Детаљном
захтјеву за плате, на организационом коду 20020001 – Педагошка институција, позиција
„виши стручни сарадник за базе података, извјештавање и информације“ мијења назив у
„виши стручни сарадник за стручно-оперативне послове, извјештавање и информације“.

Члан 21

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за образовање, у Детаљном
захтјеву за плате, на организационом коду 20040001 – Обданиште „Наша дјеца“, позиција
„економ“ мијења назив у „економ у обданишту“ и позиција „кућни мајстор – ложач –
домар“ мијења назив у „кућни мајстор“.

Члан 22

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за образовање, у Детаљном
захтјеву за плате, на организационом коду 20050001 – ЈУ Прва основна школа Брчко,
позиција „кућни мајстор – ложач – домар“ мијења назив у „кућни мајстор“.

Члан 23

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за образовање, у Детаљном
захтјеву за плате, на организационом коду 20050002 – ЈУ Друга основна школа Брчко,
позиција „кућни мајстор – ложач – домар“ мијења назив у „кућни мајстор“.

Члан 24

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за образовање, у Детаљном
захтјеву за плате, на организационом коду 20050003 – ЈУ Трећа основна школа Брчко,
позиција „кућни мајстор – ложач – домар“ мијења назив у „кућни мајстор“.

Члан 25

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за образовање, у Детаљном
захтјеву за плате, на организационом коду 20050007 – ЈУ Седма основна школа Горњи
Рахић, позиција „кућни мајстор – ложач – домар“ мијења назив у „кућни мајстор“.



Члан 26

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за образовање, у Детаљном
захтјеву за плате, на организационом коду 20050008 – ЈУ Осма основна школа Брка,
позиција „кућни мајстор – ложач – домар“ мијења назив у „кућни мајстор“.

Члан 27

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за образовање, у Детаљном
захтјеву за плате, на организационом коду 20050010 – ЈУ Десета основна школа Бијела,
позиција „кућни мајстор – ложач – домар“ мијења назив у „кућни мајстор“.

Члан 28

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за образовање, у Детаљном
захтјеву за плате, на организационом коду 20050011 – ЈУ Једанаеста основна школа Горњи
Зовик, позиција „кућни мајстор – ложач – домар“ мијења назив у „кућни мајстор“.

Члан 29

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за образовање, у Детаљном
захтјеву за плате, на организационом коду 20050012 – ЈУ Дванаеста основна школа Улице,
позиција „кућни мајстор – ложач – домар“ мијења назив у „кућни мајстор“.

Члан 30

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за образовање, у Детаљном
захтјеву за плате, на организационом коду 20050013 – ЈУ Тринаеста основна школа Буквик,
позиција „кућни мајстор – ложач – домар“ мијења назив у „кућни мајстор“.

Члан 31

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за образовање, у Детаљном
захтјеву за плате, на организационом коду 20050015 – ЈУ Петнаеста основна школа
Шаторовићи, позиција „кућни мајстор – ложач – домар“ мијења назив у „кућни мајстор“.

Члан 32

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за образовање, у Детаљном
захтјеву за плате, на организационом коду 20060001 – Економска школа Брчко, позиција
„кућни мајстор – домар – ложач“ мијења назив у „кућни мајстор“ и позиција „секретар“
мијења назив у „секретар школе“.



Члан 33

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за образовање, у Детаљном
захтјеву за плате, на организационом коду 20060002 – Техничка школа Брчко, позиција
„кућни мајстор – домар – ложач“ мијења назив у „кућни мајстор“ и позиција „секретар“
мијења назив у „секретар школе“.

Члан 34

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за образовање, у Детаљном
захтјеву за плате, на организационом коду 20060003 – Пољопривредна школа Брчко,
позиција „кућни мајстор – домар – ложач“ мијења назив у „кућни мајстор“ и позиција
„секретар“ мијења назив у „секретар школе“.

Члан 35

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за образовање, у Детаљном
захтјеву за плате, на организационом коду 20060004 – Гимназија „Васо Пелагић“ Брчко,
позиција „кућни мајстор – домар – ложач“ мијења назив у „кућни мајстор“ и позиција
„секретар“ мијења назив у „секретар школе“.

Члан 36

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за образовање у Детаљном
захтјеву за плате, на организационом коду 20070001 – Пододјељење за високо образовање и
науку, на економском коду 611100 – Бруто плате планирани износ средстава умањити за
70.810,20 КМ и на економском коду 612100 – Допринос на терет послодавца планирани
износ средстава умањити за 4.248,62 КМ

а истовремено, на економском коду 613900 – Уговорене услуге, аналитичка ставка 613936 –
Услуге по уговорима о дјелу, комисије и други незапослени увећати планиране износе
средстава на сљедећим организационим кодовима:
- организациони код 20050001 – ЈУ Прва основна школа Брчко, у износу од 33.058,82 КМ;
- организациони код 20050003 – ЈУ Трећа основна школа Брчко, у износу од 6.000,00 КМ;
- организациони код 20050004 – ЈУ Четврта основна школа Брчко, у износу од 6.000,00 КМ;
- организациони код 20050005 – ЈУ Пета основна школа Брчко, у износу од 12.000,00 КМ;
- организациони код 20050008 – ЈУ Осма основна школа Брка, у износу од 6.000,00 КМ;
- организациони код 20050010 – ЈУ Десета основна школа Бијела, у износу од 12.000,00 КМ.

Члан 37

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за образовање у Детаљном
захтјеву за плате, на организационом коду 20060006 – Средња музичка школа, на
економском коду 611100 – Бруто плате планирани износ средстава умањити за 54.662,26
КМ и на економском коду 612100 – Допринос на терет послодавца планирани износ
средстава умањити за 3.208,95 КМ



а истовремено, на економском коду 613900 – Уговорене услуге, аналитичка ставка 613936 –
Услуге по уговорима о дјелу, комисије и други незапослени увећати планиране износе
средстава на сљедећим организационим кодовима:
- организациони код 20050011 – ЈУ Једанаеста основна школа Г. Зовик у износу од

6.000,00 КМ;
- организациони код 20050012 – ЈУ Дванаеста основна школа Улице, у износу од

6.000,00 КМ;
- организациони код 20050013 – ЈУ Тринаеста основна школа Буквик, у износу од

6.000,00 КМ;
- организациони код 20060001 – Економска школа Брчко, у износу од 6.000,00 КМ;
- организациони код 20060002 – Техничка Брчко, у износу од 33.871,21 КМ.

Члан 38

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за образовање у Детаљном
захтјеву за плате, на организационом коду 20050009 – ЈУ Девета основна школа Маоча, на
економском коду 611100 – Бруто плате планирани износ средстава умањити за 200.000,00
КМ и на економском коду 612100 – Допринос на терет послодавца планирани износ
средстава умањити за 3.000,00 КМ

а истовремено, увећати планирани износ средстава на сљедећим организационим и
економским кодовима:

- организациони код 20050001 – ЈУ Прва основна школа Брчко, економски код 611200 –
Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика, аналитичка ставка 611225 –
Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности у износу од 23.000,00 КМ;
- организациони код 20050003 – ЈУ Трећа основна школа Брчко, економски код 611200 –
Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика, аналитичка ставка 611225 –
Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности у износу од 20.000,00 КМ;
- организациони код 20050004 – ЈУ Четврта основна школа Брчко, економски код 611200 –
Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика, аналитичка ставка 611225 –
Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности у износу од 20.000,00 КМ;
- организациони код 20050007 – ЈУ Седма основна школа Горњи Рахић, економски код
611200 – Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика, аналитичка ставка
611225 – Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности у износу од 20.000,00 КМ;
- организациони код 20050010 – ЈУ Десета основна школа Бијела, економски код 611200 –
Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика, аналитичка ставка 611225 –
Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности у износу од 20.000,00 КМ;
- организациони код 20050017 – Стручна служба основног образовања, економски код
613400 – Набавка материјала и ситног инвентара, аналитичка ставка 613485 – Остали
материјал – „Набавка уџбеника за ученике основних школа“ у износу од 25.000,00 КМ;
- организациони код 20060003 – Пољопривредна школа Брчко, економски код 613400 –
Набавка материјала и ситног инвентара, аналитичка ставка 613416 – Ситан инвентар у
износу од 15.000,00 КМ;
- организациони код 20050006 – ЈУ Шеста основна школа Брезово Поље, економски код
613900 – Уговорене услуге, аналитичка ставка 613936 – Услуге по уговорима о дјелу,
комисије и други незапослени у износу од 20.000,00 КМ;
- организациони код 20050009 – ЈУ Девета основна школа Маоча, економски код 613900 –
Уговорене услуге аналитичка ставка 613936 – Услуге по уговорима о дјелу, комисије и
други незапослени у износу од 20.000,00 КМ;



- организациони код 20060004 – Гимназија „Васо Пелагић“ Брчко, економски код 613900 –
Уговорене услуге аналитичка ставка 613936 – Услуге по уговорима о дјелу, комисије и
други незапослени у износу од 20.000,00 КМ.

Члан 39

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за образовање у Детаљном
захтјеву за плате, на организационом коду 20050001– ЈУ Прва основна школа Брчко, на
економском коду 611100 – Бруто плате планирани износ средстава умањити за 296.000,00
КМ и на економском коду 612100 – Допринос на терет послодавца планирани износ
средстава умањити за 4.000,00 КМ

а истовремено, увећати планирани износ средстава на сљедећим организационим и
економским кодовима:
- организациони код 20050001 – ЈУ Прва основна школа Брчко, економски код 613900 –
Уговорене услуге аналитичка ставка 613936 – Услуге по уговорима о дјелу, комисије и
други незапослени у износу од 50.000,00 КМ;
- организациони код 20050002 – ЈУ Друга основна школа Брчко, економски код 613900 -
Уговорене услуге аналитичка ставка 613936 – Услуге по уговорима о дјелу, комисије и
други незапослени у износу од 30.000,00 КМ;
- организациони код 20050003 – ЈУ Трећа основна школа Брчко, економски код 613900 -
Уговорене услуге аналитичка ставка 613936 – Услуге по уговорима о дјелу, комисије и
други незапослени у износу од 30.000,00 КМ;
- организациони код 20050007 – ЈУ Седма основна школа Горњи Рахић, економски код
613900 – Уговорене услуге аналитичка ставка 613936 – Услуге по уговорима о дјелу,
комисије и други незапослени у износу од 20.000,00 КМ;
- организациони код 20060003 – Пољопривредна школа Брчко, економски код 613900 –
Уговорене услуге аналитичка ставка 613936 – Услуге по уговорима о дјелу, комисије и
други незапослени у износу од 40.000,00 КМ;
- организациони код 20030001 – Пододјељење за заједничке послове, економски код 613400
– Набавка материјала и ситног инвентара, аналитичка ставка 613411 – Издаци за обрасце и
папир у износу од 10.000,00 КМ;
- организациони код 20040001 – Обданиште „Наша дјеца“ Брчко, економски код 613700 –
Издаци за текуће одржавање, аналитичка ставка 613711 – Материјал за оправку и
одржавање зграда у износу од 10.000,00 КМ;
- организациони код 20050004 – ЈУ Четврта основна школа Брчко економски код 613300 –
Издаци на комуналне услуге, аналитичка ставка 613321 – Издаци за воду и канализацију у
износу од 10.000,00 КМ;
- организациони код 20050010 – ЈУ Десета основна школа Бијела, економски код 613400 –
Набавка материјала и ситног инвентара, аналитичка ставка 613416 – Ситан инвентар у
износу од 15.000,00 КМ;
- организациони код 20050014– ЈУ Четрнаеста основна школа Крепшић економски код
613300 – Издаци за комуналне услуге, аналитичка ставка 613321 – Издаци за воду и
канализацију у износу од 2.000,00 КМ;
- организациони код 20060001– Економска школа Брчко економски код 613300 – Издаци за
комуналне услуге, аналитичка ставка 613321 – Издаци за воду и канализацију у износу од
18.000,00 КМ;
- организациони код 20060001– Економска школа Брчко економски код 613700 – Издаци за
текуће одржавање, аналитичка ставка 613711 – Материјал за оправку и одржавање зграда у
износу од 5.000,00 КМ;



- организациони код 20060002– Техничка школа Брчко, економски код 613300 – Издаци за
комуналне услуге, аналитичка ставка 613321 – Издаци за воду и канализацију у износу од
10.000,00 КМ;
- организациони код 20060002 – Техничка школа Брчко, економски код 613900 – Уговорене
услуге, аналитичка ставка 613936 – Услуге по уговорима о дјелу, комисије и други
незапослени у износу од 20.000,00 КМ;
- организациони код 20060003 – Пољопривредна школа Брчко, економски код 613900 –
Уговорене услуге, аналитичка ставка 613936 – Услуге по уговорима о дјелу, комисије и
други незапослени у износу од 20.000,00 КМ;
- организациони код 20060004– Гимназија “Васо Пелагић” Брчко, економски код 613300 –
Издаци за комуналне услуге, аналитичка ставка 613321 – Издаци за воду и канализацију у
износу од 10.000,00 КМ.

Члан 40

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 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара, аналитичка ставка
613416 – Ситан инвентар, планирани износ средстава умањити за 707,00 КМ а
истовремено, на истом организационом коду, на економском коду 821300 – Набавка опреме
на позицији „Опрема за мјесне заједнице“, планирани износ средстава увећати за 707,00
КМ.

Члан 41

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за стручне и административне
послове, на организационом коду 15030001 – Пододјељење за људске ресурсе, на
економском коду 613900 – Уговорене услуге, аналитичка ставка 613927 – Огласи,
планирани износ средстава умањити за 30.000,00 КМ а истовремено, на истом
организационом коду и на истом економском коду на аналитичкој ставци 613923 – Издаци
за специјализацију и школовање, планирани износ средстава увећати за 30.000,00 КМ.

Члан 42

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за просторно планирање и
имовинско-правне послове, на организационом коду 21010001 – Пододјељење за просторно
планирање, урбанизам и заштиту околине, на економском коду 611100 – Бруто плате,
планирани износ средстава умањити за 8.556,00 КМ и на економском коду 612100 –
Допринос на терет послодавца планирани износ средстава умањити за 513,00 КМ, а
истовремено на организационом коду 21020001 – Пододјељење за имовинско-правне
послове, на економском коду 821100 – Набавка земљишта и шума, капитални пројекат
„Експропријација“ планирани износ средстава увећати за 9.069,00 КМ.

Члан 43

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за просторно планирање и
имовинско-правне послове, на организационом коду 21020001 – Пододјељење за
имовинско-правне послове, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ
средстава умањити за 39.744,00 КМ и на економском коду 612100 – Допринос на терет
послодавца планирани износ средстава умањити за 1.258,00 КМ а истовремено на
организационом коду 21020001 – Пододјељење за имовинско-правне послове, на



економском коду 821100 – Набавка земљишта и шума, капитални пројекат
„Експропријација“ планирани износ средстава увећати за 41.002,00 КМ.

Члан 44

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за просторно планирање и
имовинско-правне послове, на организационом коду 21010001 – Пододјељење за просторно
планирање, урбанизам и заштиту околине, на економском коду 613900 – Уговорене услуге,
аналитичка ставка 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине, планирани износ
средстава умањити за 357.507,00 КМ, и то на сљедећим ставкама:

- Израда урбанистичког пројекта Српска варош................................ 11.000,00 КМ;
- Израда регулационог плана Брка центар............................................. 30.000,00 КМ;
- Израда регулационог плана Дубраве..................................................... 50.000,00 КМ;
- Измјена и допуна регулационог плана Боснаплод............................... 33.200,00 КМ;
- Измјена и допуна регулационог плана Брчко Ново............................. 26.500,00 КМ;
- Измјена регулационог плана пијаце Аризона...................................... 20.000,00 КМ;
- Израда регулационог плана Маоча центар.......................................... 30.000,00 КМ;
- Израда регулационог плана Бијела........................................................ 30.000,00 КМ;
- Израда регулационог плана зоне спорта и рекреације Фицибајер..... 60.000,00 КМ;
- Израда Зонинг плана за цијело подручје које обухвата

Урбанистички план за Брчко.................................................................. 66.807,00 КМ,

а истовремено на организационом коду 21020001 – Пододјељење за имовинско-правне
послове, на економском коду 821100 – Набавка земљишта и шума, капитални пројекат
„Експропријација“ планирани износ средстава увећати за 357.507,00 КМ.

Члан 45

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010001 – Канцеларија директора, на економском коду
611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 10.601,80 КМ,

а истовремено на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
613900 – Уговорене услуге, аналитичка ставка 613991 – Остале неспоменуте услуге и
дажбине – „Услуге рушења старих грађевинских објеката“, планирати средства у износу
од 10.601,80 КМ.

Члан 46

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010001 – Канцеларија директора, на економском коду
611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 14.942,10 КМ,

а истовремено на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
613900 – Уговорене услуге, аналитичка ставка 613991 – Остале неспоменуте услуге и
дажбине – „Контрола техничке документације“, планирати средства у износу од 14.942,10
КМ.



Члан 47

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010002 – Сектор регистра, на економском коду
611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 16.564,32 КМ,

а истовремено на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
613200 – Издаци за енергију, аналитичка ставка 613213 – Уље за ложење, планирани износ
средстава увећати за 16.564,32 КМ.

Члан 48

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Канцеларије градоначелника, на
организационом коду 11010001 – Кабинет градоначелника, економски код 614300 –
Грантови непрофитним организацијама, аналитичка ставка 614311 – Грантови непрофитним
организацијама – „Грант Српској православној општини Брчко за ПИО и здравствено
осигурање“, планирани износ средстава умањити за 78.853,75 КМ

а истовремено на истом организационом и економском коду, на аналитичкој ставци 614311
– Грантови непрофитним организацијама – „Грант Српској православној општини Брчко за
изградњу вјерских објеката“, планирани износ средстава увећати за 78.853,75 КМ.

Члан 49

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за расељена лица, избјеглице и
стамбена питања, на организационом коду 22010001 – Одјељење за расељена лица,
избјеглице и стамбена питања, на економском коду 611200 – Накнаде трошкова запослених
и скупштинских посланика, аналитичка ставка 611225 – Отпремнине због одласка у пензију
и прекобројности, планирани износ средстава умањити за 9.000,00 КМ,

а истовремено на истом организационом коду увећати планиране износе средстава на
сљедећим економским кодовима:
- економски код 613900 – Уговорене услуге, у износу од 8.000,00 КМ, и то на аналитичким
ставкама: 613932 – Правне услуге у износу од 3.500,00 КМ, 613922 – Услуге стручног
образовања у износу од 1.500,00 КМ и 613911 – Услуге медија у износу од 3.000,00 КМ и
- економски код 613100 – Путни трошкови, аналитичка ставка 613115 – Трошкови дневница
у земљи у износу од 1.000,00 КМ.

Члан 50

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину Одјељења за јавну безбједност, на
организационом коду 14010001 – Пододјељење за заштиту и спасавање, економски код
821300 – Набавка опреме, капитални пројекат „Набавка компјутера, ласерских штампача,
копир-апарата, клима-уређаја за нове просторије у објекту «Meti Trade», свич-уређај за
интернет са двадесет четири (24) канала са телефонском централом, гардеробних ормарића
за смјештај теренске опреме деминера“, планирани износ средстава умањити за 2.000,00
КМ



а истовремено на истом организационом коду, на економском коду 613400 – Набавка
метријала и ситног инвентара, аналитичка ставка 613416 – Ситан инвентар, планирани
износ средстава увећати за 2.000,00 КМ.

Члан 51

У Капиталном буџету за 2013. годину Одјељења за јавне послове, на организационом коду
24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на капиталном пројекту „Израда аутобуских
стајалишта са нишама на магистралним, регионалним, локалним путевима према захтјевима
МЗ, школа и грађана“, економски код 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
мијења се у економски код 821200 – Набавка грађевина.

Члан 52

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину, Полиције Брчко дистрикта БиХ на
организационом коду 13010001 – Униформисана крим. полиција и др. на економском коду
611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 60.000,00 КМ, а истовремено
на истом организационом коду, на економском коду 612100 – Допринос на терет
послодавца, планирани износ средстава увећати за 60.000,00 КМ.

Члан 53

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину, Полиције Брчко дистрикта БиХ на
организационом коду 13020001 – Администрација, на економском коду 611100 – Бруто
плате, планирани износ средстава умањити за 1.000,00 КМ, а истовремено на истом
организационом коду, на економском коду 612100 – Допринос на терет послодавца,
планирани износ средстава увећати за 1.000,00 КМ.

Члан 54

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,
економски код 821200 – Набавка грађевина, капитални пројекат „Изградња надстрешнице
са расвјетом и трибинама на малом спортском терену у МЗ Попово Поље“ у износу од
59.430,31 КМ брише се,
а истовремено у Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину, Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11010001 – Кабинет градоначелника, економски код 614300 –
Грантови непрофитним организацијама, аналитичка ставка 614311 – Грантови непрофитним
организацијама – „Грант МЗ Попово Поље за почетак изградње капеле за вјерске
обреде на јавној површини поред објекта МЗ“, планирани износ средстава се увећава за
59.430,31 КМ.

Члан 55

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину, Полиције Брчко дистрикта БиХ, на
организационом коду 13010001 – Униформисана крим. полиција и друго, економски код
611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 5.703,87 КМ и економски
код 612100 – Допринос на терет послодавца, планирани износ средстава умањити за 419,20
КМ,



а истовремено на истом организационом коду, економски код 611200 – Накнаде трошкова
запослених и скупштинских посланика, аналитичка ставка 611225 – Отпремнине због
одласка у пензију и прекобројности – „Накнада за разлику плате за пензионисаног
службеника“, планирани износ средстава увећати за 6.123,07 КМ.

Члан 56

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину, Одјељења за расељена лица, избјеглице и
стамбена питања, на организационом коду 22010001 – Одјељење за расељена лица,
избјеглице и стамбена питања, на економском коду 613900 – Уговорене услуге, аналитичка
ставка 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине - „Услуге прикључака на НН мрежу
објеката који су прошли програм обнове стамбених објеката (незавршени прикључци из
2012. године)“, планирани износ средстава умањити за 12.447,00 КМ

а истовремено на истом организационом коду, економски код 614200 – Грантови
појединцима, аналитичка ставка 614239 – Остали грантови појединцима „Обнова
стамбених јединица уништених ратним дејствима – обнова инвидуалних стамбених објеката
расељених лица и повратника у Брчко дистрикту БиХ“, планирани износ средстава увећати
за 12.447,00 КМ.

Члан 57

У Капиталном буџету за 2013. годину Канцеларије за управљање јавном имовином на
организационом коду 27010003 – Сектор одржавања капитални пројекат »Завршетак
реконструкције пијаце у „Ш“ насељу« економски код 821600 – Реконструкција и
инвестиционо одржавање у износу од 50.000,00 КМ
мијења назив и економски код у:
»Набавка расхладних витрина, тезге и друге опреме за потребе пијаце у „Ш“ насељу«
економски код 821300 – Набавка опреме у износу од 50.000,00 КМ.

Члан 58

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину, Одјељења за јавни регистар на
организационом коду 25040001 – Пододјељење за писарницу и заједничке послове, у
Детаљном захтјеву за плате позиција „архивар манипулант“ број извршилаца 1, платни
разред IV4, мјесечна нето плата 792,88 КМ, мјесечна бруто плата 1.140,80 КМ, период
ангажовања девет (9) мјесеци мијења назив у
„референт оператер протокола“ број извршилаца један (1), платни разред IV4, мјесечна нето
плата 792,88 КМ, мјесечна бруто плата 1.140,80 КМ, период ангажовања девет (9) мјесеци.

Члан 59

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину, Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050001 – ЈУ Прва основна школа Брчко, на економском коду
611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 15.000,00 КМ и на
економском коду 612100 – Доприноси на терет послодавца, планирани износ средстава
умањити за 1.000,00 КМ



а истовремено на организационом коду 20050001 – ЈУ Прва основна школа Брчко, на
економском коду 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара, аналитичка ставка
613416 – Ситан инвентар, планирани износ средстава увећати за 6.000,00 КМ и на
организационом коду 20050004 – ЈУ Четврта основна школа Брчко, на економском коду
613400 – Набавка материјала и ситног инвентара, аналитичка ставка 613416 – Ситан
инвентар, планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.

Члан 60

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, на капиталном пројекту „Набавка миноистраживача и визира за
деминере“, планирани износ средстава се умањује за 1.579,50 КМ

а истовремено на истом организационом коду на економском коду 613400 – Набавка
материјала и ситног инвентара, аналитичка ставка 613416 – Ситан инвентар, планирани
износ средстава се увећава за 1.579,50 КМ.

Члан 61

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину, Дирекције за финансије, на организационом
коду 16020001 – Стручна служба Дирекције за финансије, на економском коду 611200 –
Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика, на аналитичкој ставци 611225 –
Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности, планирани износ средстава умањити
за 6.500,00 КМ а истовремено на истом организационом коду, истом економском коду на
аналитичкој ставци 611231 – Накнаде за привремене и повремене послове, планирани износ
средстава увећати за 6.500,00 КМ.

Члан 62

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину, Канцеларије градоначелника, на
организационом коду 11010001 – Кабинет градоначелника, на економском коду 614300 –
Грантови непрофитним организацијама, аналитичка ставка 614311 – Грантови непрофитним
организацијама – „Грант МЗ Брезово Поље – Ново насеље за изградњу објекта за обављање
погребних обреда на мјесном гробљу у Новом насељу“ у износу од 20.000,00 КМ, мијења
назив у:
„Грант Српској православној цркви, општина Брезово Поље, за изградњу објекта за
обављање погребних обреда на мјесном гробљу“ у износу од 20.000,00 КМ.

Члан 63

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. 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 „старији истражитељ у крим.-обавјештајном одсјеку“, платни разред VII2,
мјесечна нето плата 1.246,42 КМ, мјесечна бруто плата 1.793,35 КМ, период ангажовања
дванаест (12) мјесеци, један (1) извршилац, мијења се у позицију „виши истражитељ у
криминалистичко-обавјештајном одсјеку“, платни разред VII2, мјесечна нето плата 1.246,42



КМ, мјесечна бруто плата 1.793,35 КМ, период ангажовања дванаест (12) мјесеци, један 81)
извршилац;
- Позиција „старији истражитељ у крим.-обавјештајном одсјеку“, платни разред VII2,
мјесечна нето плата 1.246,42 КМ, мјесечна бруто плата 1.793,35 КМ, период ангажовања
дванаест (12) мјесеци, један (1) извршилац, се мијења у позицију „виши истражитељ у
криминалистичко-обавјештајном одсјеку“, платни разред VII2, мјесечна нето плата 1.246,42
КМ, мјесечна бруто плата 1.793,35 КМ, период ангажовања дванаест (12) мјесеци, један (1)
извршилац;
- Позиција „истражитељ специјалиста за дактилоскопију“, платни разред VI6, мјесечна нето
плата 1.130,07 КМ, мјесечна бруто плата 1.625,95 КМ, период ангажовања дванаест (12)
мјесеци, један (1) извршилац, се мијења у позицију „старији истражитељ специјалиста за
дактилоскопију“, платни разред VI6, мјесечна нето плата 1.130,07 КМ, мјесечна бруто плата
1.625,95 КМ, период ангажовања дванаест (12) мјесеци, један (1) извршилац;
- Позиција „вођа саобраћајног сектора“, платни разред VI6, мјесечна нето плата 1.130,07
КМ, мјесечна бруто плата 1.625,95 КМ, период ангажовања дванаест (12) мјесеци, четири
(4) извршиоца, мијења се у позицију „вођа безбједносног саобраћајног сектора – дежурни“,
платни разред VI6, мјесечна нето плата 1.130,07 КМ, мјесечна бруто плата 1.625,95 КМ,
период ангажовања дванаест (12) мјесеци, четири (4) извршиоца.

Члан 64

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину, Полиције Брчко дистрикта БиХ, на
организационом коду 13020001 – Администрација, у Детаљном захтјеву за плате мијењају
се сљедећи називи позиција:
- Позиција „стручни сарадник за управне послове“, платни разред VI4, мјесечна нето плата
1.075,13 КМ, мјесечна бруто плата 1.546,90 КМ, период ангажовања дванаест (12) мјесеци,
један (1) извршилац, мијења се у позицију „стручни референт за управне послове“, платни
разред VI4, мјесечна нето плата 1.075,13 КМ, мјесечна бруто плата 1.546,90 КМ, период
ангажовања дванаест (12) мјесеци, један (1) извршилац;
- Позиција „стручни сарадник оператер информатике“, платни разред VI2, мјесечна нето
плата 1.019,11 КМ, мјесечна бруто плата 1.466,30 КМ, период ангажовања дванаест (12)
мјесеци, два (2) извршиоца, мијења се у позицију „стручни референт оператер
информатике“, платни разред VI2, мјесечна нето плата 1.019,11 КМ, мјесечна бруто плата
1.466,30 КМ, период ангажовања дванаест (12) мјесеци, два (2) извршиоца.

Члан 65

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину, Одјељења за јавну безбједност, на
организационом коду 14010001 – Пододјељење за заштиту и спасавање, на економском коду
613700 – Издаци за текуће одржавање, аналитичка ставка 613724 – Услуге оправки и
одржавања путева, жељезница и мостова – „Санација клизишта“, планирани износ
средстава умањити за 3.000,00 КМ

а истовремено на организационом коду 14020001 – Пододјељење за издавање дозвола и
овлашћења у грађевинарству, осталим гранама привреде и физичким лицима, на
економском коду 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара, аналитичка ставка
613416 – Ситан инвентар, планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.



Члан 66

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

Број: 01-02-196/13
Брчко, 13. новембра 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.


