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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст 
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), члана 64 Пословника о раду 
Скупштине Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 
17/08, 20/10, 4/13 и 31/13) и Предлога одлуке Владе Брчко дистрикта БиХ, број 
предмета: 02-000230/18, број акта: 01.11-0566ДС-002/18 од 21. новембра 2018. године, 
Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 11. ванредној сједници одржаној 23. новембра 
2018. године, доноси 
 
  

О Д Л У К У  
О УСВАЈАЊУ АМАНДМАНА НА БУЏЕТ   

БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1 

 

1) У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину планирани приходи се увећавају за 30.605,63 

КМ. 

 

Наведено повећање се односи на повећање планираних прихода на сљедећим организационим и 

економским кодовима (врстама прихода): 

 

- организациони код 20050011 – ЈУ Једанаеста основна школа Зовик, на економском коду 

(врсти прихода) 722751 – Примљене намјенске донације непланиране у буџету у износу од 

5.157,33 КМ 

- организациони код 20060001 – ЈУ Економска школа Брчко дистрикт БиХ, на економском коду 

(врсти прихода) 722751 – Примљене намјенске донације непланиране у буџету у износу од 

3.000,00 КМ 
- организациони код 20060003 – ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Брчко дистрикт БиХ, 

на економском коду (врсти прихода) 722751 – Примљене намјенске донације непланиране у 

буџету у износу од 7.000,00 КМ 

- организациони код 11010001 – Кабинет градоначелника, на економском коду (врсти прихода) 

731111 – Грантови из иностранства у износу од 15.448,30 КМ 

 

2) Нова пројекција прихода за 2018. годину износиће 223.165.121,63 КМ. 

 

 

Члан 2 

 

1) У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину увећава се финансирање у укупном износу од 

5.293.481,62 КМ. 

 

2) Наведено увећање финансирања се односи на: 

 



(а) смањење планираних средстава у капиталним буџетима за 2016. и 2017. годину у укупном 

износу од 5.197.481,62 КМ, по организационим, економским кодовима и капиталним 

пројектима како слиједи: 

 

Одјељење/Институција 
Капитални буџет 

УКУПНО 
2016. 2017. 

ПРАВОСУЂЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 15.000,00 0,00 15.000,00 

Правосудна комисија (12010001) 15.000,00 0,00 15.000,00 

821300 - Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка рачунарске и друге опреме и лиценци за 

софтвере" 5.000,00 0,00 5.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Рјешавање проблема плављења подрума у згради 

Правосудне комисије" 10.000,00 0,00 10.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И 

АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ 60.962,39 40.000,00 100.962,39 

Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ (15010001) 54.872,49 40.000,00 94.872,49 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Реконструкција и санација и инвестиционо одржавање 

објеката: завршетак објекта МЗ Слијепчевићи 13.917,09 

КМ; завршетак објекта  МЗ Пољаци - Јагодњак 30.000,00 

КМ; завршетак објекта МЗ Крепшић 2  30.000,00 КМ; 

санација објекта МЗ Витановићи 20.000,00 КМ; 

санација објекта МЗ Брод 30.000,00 КМ; санација 

објекта МЗ Омербеговача 30.000,00 КМ; санација 

објекта МЗ Трњаци 6.248,00 КМ; санација објекта МЗ 

Гредице 1. 10.000,00 КМ; уређење дворишта МЗ 

Бузекара 10.000,00 КМ; санација биоскопске сале у 

објекту Омладинског центра Трг правде 18 15.765,75 

КМ", на ставкама:  
- "уређење дворишта МЗ Бузекара" у износу од 10.000.00 КМ 

- "санација објекта МЗ Витановићи" у износу од 5.154,00 КМ 
- "санација објекта МЗ Омербеговача" у износу  

   од 24.618,00 КМ и 

- "санација објекта МЗ Брод" у износу од 5.100,49 КМ 44.872,49 0,00 44.872,49 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Реконструкција и санација монтажних објеката МЗ - 

Доградња сале за састанке 40 м² за МЗ: Марковић Поље 

20.000,00, и МЗ Горице 20.000,00" 0,00 40.000,00 40.000,00 

821200 - Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Почетак изградње зграде МЗ Вукшић, насеље Доњи 

Вукшић" 10.000,00 0,00 10.000,00 

Пододјељење за информатику (15020001) 4.225,50 0,00 4.225,50 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Реконструкција – одржавање апликације" 4.225,50 0,00 4.225,50 

Пододјељење за људске ресурсе (15030001) 1.864,40 0,00 1.864,40 

821300 - Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Рачунарска и друга опрема" 1.864,40 0,00 1.864,40 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ, СПОРТ 

И КУЛТУРУ 117.484,00 30.000,00 147.484,00 

Пододјељење за туризам, културу и спорт (17020001) 117.484,00 30.000,00 147.484,00 



821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак изградње фудбалског стадиона ФК Илићка у 

МЗ Илићка" 72.484,00 0,00 72.484,00 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња трибина на игралишту у МЗ Маоча" 0,00 30.000,00 30.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња терена малих спортова у насељу Анићи, МЗ 

Доњи Брезик" 45.000,00 0,00 45.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 

ШУМАРСТВО И ВОДОПРИВРЕДУ 101.888,45 0,00 101.888,45 

Пододјељење за шумарство и водопривреду (18030001) 101.888,45 0,00 101.888,45 

821300 - Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка опреме за Одсјек водопривреде (компјутери, 

намјештај и сл.)" 3.000,00 0,00 3.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Изградња потпорног зида код парцеле Севлета 

Мујкановића – II фаза" 3.358,09 0,00 3.358,09 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Изградња потпорног зида у старом кориту ријеке Тиње у 

МЗ Г. Вукшић код капеле св. Фрање Асишког" 11.104,39 0,00 11.104,39 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Изградња три потпорна зида уништена у поплавама (код 

зграде МЗ Штрепци, Матељићи, Николићи), израда 

пројектне документације и извођење радова" 9.257,26 0,00 9.257,26 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Изградња потпорних зидова оштећених у поплавама у 

Кишељаку, МЗ Г.Зовик израда пројектне документације и 

извођење радова" 5.266,92 0,00 5.266,92 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Изградња потпорног зида у кориту Рашљанског потока 

код куће Синановић Неџада у МЗ Рашљани – израда 

пројектне документације и извођење радова" 6.932,00 0,00 6.932,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Уређење потока Јагоштица од ушћа у поток Лужница до 

џамије на урбаном подручју Шаторовића" 16.764,07 0,00 16.764,07 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Регулисање водотока ријеке Тиње, Ломнице у МЗ Г. 

Вукшић, израда пројектне документације и извођење 

радова" 21.335,00 0,00 21.335,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Изградња потпорног зида код другог моста у 

Рашљанима, МЗ Рашљани, израда пројектне 

документације и извођење радова" 7.093,72 0,00 7.093,72 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Изградња потпорног зида у Сутичком потоку код куће 

Мује Авдића у МЗ Рашљани, израда пројектне 

документације и извођење радова" 17.777,00 0,00 17.777,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ  

УСЛУГЕ 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 



Служба за администрацију и статистику Одјељења  

(19010001) 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 

821300 - Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка ЦТ апарата" 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 23.675,03 75.423,11 99.098,14 

Пододјељење - Педагошка институција (20020001) 1.070,66 0,00 1.070,66 

821400 - Набавка осталих сталних средстава 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Набавка стручне литературе" 1.070,66 0,00 1.070,66 

Обданиште и забавиште "Наша дјеца" Брчко 

(20040001) 6.855,59 0,00 6.855,59 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Реконструкција свјетларника, санација дворишта у 

објекту у Грчици" 6.855,59 0,00 6.855,59 

ЈУ Прва основна школа Брчко (20050001) 2.576,73 3.264,78 5.841,51 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Санација асфалта на школским теренима и уређење 

дворишта" 2.576,73 0,00 2.576,73 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Ограђивање дворишта у ПШ Д. Брезик" 0,00 3.264,78 3.264,78 

ЈУ Друга основна школа Брчко (20050002) 1.308,08 6.949,15 8.257,23 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Асфалтирање дворишта у ПШ Поточари 10.000 КМ, 

замјена столарије у ПШ Омербеговача 15.000 КМ, 

замјена ограде у ЦШ и ПШ Грчица 5.000 КМ" 1.308,08 0,00 1.308,08 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Уређење школског дворишта у Поточарима" 0,00 3.869,88 3.869,88 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Реконструкција објекта централне школе и замјена 

фасаде, реконструкција ПО Омербеговача" 0,00 3.079,27 3.079,27 

ЈУ Трећа основна школа Брчко (20050003) 0,00 6.927,14 6.927,14 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Реконструкција електроинсталација" 0,00 1.755,59 1.755,59 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Реконструкција подова у учионицама" 0,00 470,35 470,35 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Реконструкција објекта централне школе и 

реконструкција подова" 0,00 4.701,20 4.701,20 

ЈУ Четврта основна школа Брчко (20050004) 0,00 677,55 677,55 

821300 - Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка и уградња клима-уређаја" 0,00 677,55 677,55 

ЈУ Шеста основна школа Брезово Поље (20050006) 0,00 10.318,15 10.318,15 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Реконструкција паркета у фискултурној сали" 0,00 10.318,15 10.318,15 

ЈУ Седма основна школа Горњи Рахић (20050007) 0,00 5.645,97 5.645,97 



821300 - Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка намјештаја за учионице и канцеларије" 0,00 5.645,97 5.645,97 

ЈУ Десета основна школа Бијела (20050010) 0,00 1.677,56 1.677,56 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Кречење централне школе и подручних школа" 0,00 1.677,56 1.677,56 

ЈУ Једанаеста основна школа Зовик (20050011) 0,00 1.137,48 1.137,48 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Додатна средства за уређење школског дворишта" 0,00 1.137,48 1.137,48 

ЈУ Дванаеста основна школа Улице (20050012) 0,00 2.454,92 2.454,92 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Додатна средства за замјену столарије" 0,00 2.454,92 2.454,92 

ЈУ Тринаеста основна школа Буквик (20050013) 527,04 739,91 1.266,95 

821300 - Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка разгласа, клима-уређаја и косачице" 527,04 0,00 527,04 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Уређење дворишта и замјена клупа" 0,00 739,91 739,91 

ЈУ Четрнаеста основна школа Крепшић (20050014) 0,00 4.000,00 4.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Додатна средства за уређење школског дворишта и 

изградња приступног пута" 0,00 4.000,00 4.000,00 

ЈУ Петнаеста основна школа Шаторовићи (20050015) 4.500,93 0,00 4.500,93 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Уређење дворишта, санација подова и 

електроинсталација" 4.500,93 0,00 4.500,93 

ЈУ Економска школа Брчко дистрикт БиХ (20060001) 0,00 5.504,46 5.504,46 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Уклањање архитектонских баријера за приступ дјеци са 

посебним потребама" 0,00 5.000,00 5.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Реконструкција котловнице" 0,00 504,46 504,46 

ЈУ Техничка школа Брчко дистрикт БиХ (20060002) 5.610,00 2.236,34 7.846,34 

821300 - Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка инструмената за музичку секцију 3.000 КМ и 

набавка клупа и столица 5.000 КМ" 5.610,00 0,00 5.610,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Уградња радијатора, вентилационог система и санација 

расвјете у ЦНЦ лабораторији" 0,00 2.236,34 2.236,34 

ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Брчко 

дистрикт БиХ (20060003) 1.226,00 16.258,70 17.484,70 

821300 - Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка опреме за опремање анекса школе 50.000 КМ, 

набавка садница 10.000 КМ" 1.226,00 0,00 1.226,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Уређење парцеле за извођење практичне наставе" 0,00 5.000,00 5.000,00 

821300 - Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка опреме за извођење наставе и намјештаја" 0,00 1.711,09 1.711,09 



821400 - Набавка осталих сталних средстава 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Набавка садница" 0,00 2.699,20 2.699,20 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Додатна средства за изградњу анекса школе" 0,00 6.848,41 6.848,41 

ЈУ Гимназија "Васо Пелагић" Брчко дистрикт БиХ 

(20060004) 0,00 7.631,00 7.631,00 

821300 - Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка опреме за увођење оптичког кабла и Wи-Фи" 0,00 7.102,50 7.102,50 

821300 - Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција централног гријања" 0,00 528,50 528,50 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И 

ИМОВИНСКОПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 616.000,00 230.000,00 846.000,00 

Пододјељење за издавање локационих услова и 

заштиту околине (21010001) 300.000,00 0,00 300.000,00 

821500 - Набавка сталних средстава у облику права 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Израда просторног плана Брчко дистрикта БиХ" 300.000,00 0,00 300.000,00 

Пододјељење за имовинскоправне послове  

(21020001) 300.000,00 230.000,00 530.000,00 

821100 - Набавка земљишта и шума 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Експропријација земљишта и набавка некретнина за 

потребе изградње заобилазнице" 300.000,00 0,00 300.000,00 

821100 - Набавка земљишта и шума 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Експропријација земљишта и набавка некретнина за 

потребе реконструкције Ул. Узуновића – депозит" 0,00 200.000,00 200.000,00 

821100 - Набавка земљишта и шума 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Експропријација земљишта и набавка некретнина за 

потребе изградње терена за мале спортове у Ул. Николе 

Шопа - МЗ Гредице 1" 0,00 30.000,00 30.000,00 

Пододјељење за израду просторно-планске 

документације и пројектовање јавних објеката 

(21030001) 16.000,00 0,00 16.000,00 

821300 - Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка намјештаја" 16.000,00 0,00 16.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 504.484,51 15.000,00 519.484,51 

Пододјељење за капиталне инвестиције (23020001) 504.484,51 15.000,00 519.484,51 

821200 - Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Бушење бунара - изградња водоводне мреже код гробља, 

према Илићима у МЗ Ражљево" 20.000,00 0,00 20.000,00 

821300 - Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка опреме за потребе Одјељења за комуналне 

послове" 0,00 15.000,00 15.000,00 

821200 - Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња канализационе мреже код кућа К. Мехмедовић 

Рамиза, Г. Рахић" 5.000,00 0,00 5.000,00 

821200 - Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Израда пројектне документације за изградњу водоводне 

мреже од Доњег Вукшића - Дренаве" 5.000,00 0,00 5.000,00 



821200 - Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Израда инвестиционо-техничке документације и 

имплементација пројекта припајања постојећег локалног 

водоводног система (водоводне мреже) насеља Брезово 

Поље у централни водоводни систем – прва фаза" 90.000,00 0,00 90.000,00 

821200 - Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња канализације од куће Самида Каралића до 

раскрснице, МЗ Горњи Рахић" 20.000,00 0,00 20.000,00 

821200 - Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Полагање водоводних и канализационих цијеви у 

Сарајевске ул. (поред праонице), МЗ Бродуша " 36.000,00 0,00 36.000,00 

821200 - Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Полагање водоводних и канализационих цијеви у Ул. 

Фазловићи и Тракошевићи, МЗ Бродуша" 45.000,00 0,00 45.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција - санација канализационе мреже на 

раскрсници Х. Х. Јерковића" 27.000,00 0,00 27.000,00 

821200 - Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Средства за подршку реализације капиталних пројеката 

(припрема пројектне документације, извођење радова и 

остала логистика за завршетак капиталних пројеката)" 12.500,00 0,00 12.500,00 

821200 - Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња кућице са пратећом опремом на субартеском 

бунару у Новом Насељу Брезово Поље – Петковача" 17.660,00 0,00 17.660,00 

821200 - Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Пројектовање и извођење радова - средства за 

дофинансирање капиталних пројеката и рјешавање по 

захтјевима МЗ (до макс. 5.000 КМ)" 5.000,00 0,00 5.000,00 

821200 - Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Израда инвестиционо - техничке документације и 

имплементација пројекта припајања постојећег локалног 

водоводног система (водоводне мреже) насеља Доњи 

Брезик у централни водоводни систем – прва фаза, МЗ 

Доњи Брезик" 90.000,00 0,00 90.000,00 

821200 - Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња водовода и канализације у Улици фра Шимуна 

Филиповића од броја 72 до броја 78, МЗ Кланац" 15.000,00 0,00 15.000,00 

821200 - Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Канализациона мрежа у МЗ Ограђеновац" 96.324,51 0,00 96.324,51 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Санација и заштита постојећих бунара, заселак 

Махољаши, МЗ Шаторовићи" 10.000,00 0,00 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак активности на изградњи водоводне мреже у 

МЗ Боће" 10.000,00 0,00 10.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ 1.198.992,12 0,00 1.198.992,12 

Пододјељење за путеве и паркове (24020001) 1.198.812,04 0,00 1.198.812,04 

821200 - Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Наставак изградње тротоара од пута Брчко - Тузла до 

бетонаре у Горњем Брезику, МЗ Горњи Брезик" 20.000,00 0,00 20.000,00 



821200 - Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Израда аутобуских стајалишта са нишама на 

магистралним, регионалним, локалним путевима према 

захтјевима МЗ, школа и грађана" 27.726,04 0,00 27.726,04 

821200 - Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Наставак изградње тротоара од пута Брчко – Тузла до 

бетонаре у МЗ Горњи Брезик" 10.000,00 0,00 10.000,00 

821200 - Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Изградња потпорног зида поред главног пута Рашљани, 

код куће Златић Вахида, МЗ Рашљани" 30.000,00 0,00 30.000,00 

821200 - Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту: 

"Изградња аутобуских стајалишта са нишама на 

магистралним, регионалним, локалним путевима према 

захтјевима МЗ, школа и грађана" 35.669,05 0,00 35.669,05 

821300 - Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка канцеларијске опреме – намјештај" 2.500,00 0,00 2.500,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Асфалтирање Вукосавачке улице од броја 15 до 27 у 

Мјесној заједници 1. мај" 20.000,00 0,00 20.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак асфалтирања пута Дамјановићи–Бркићи у МЗ 

Слијепчевићи" 30.000,00 0,00 30.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак реконструкције Улице Арифа Дервишевића од 

бр.1, МЗ Кланац" 35.000,00 0,00 35.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Асфалтирање пута према гробљу у мјесној заједници 

Горње Дубравице" 58.500,00 0,00 58.500,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак реконструкције дијела Узуновића улице (друга 

трака Булевара, Куглана – пружни прелаз)" 450.000,00 0,00 450.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак асфалтирања пута у засеоку Дамјановићи крај 

куће Лазара Дамјановића у МЗ Слијепчевићи" 10.000,00 0,00 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Завршетак асфалтирања пута у МЗ Слијепчевићи, 

заселак Митровићи" 7.000,00 0,00 7.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак асфалтирања пута у засеоку Дамјановићи крај 

куће Лазара Дамјановића у МЗ Слијепчевићи" 15.000,00 0,00 15.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак асфалтирања пута Каблиновићи у МЗ 

Сандићи" 40.000,00 0,00 40.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"МЗ Брод – Израда оборинске одводње и замјена 

коловозног застора на путу према мјесној заједници и 

џамији" 2.240,46 0,00 2.240,46 



821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Завршетак асфалтирања пута у Јурковићима према кући 

Ивана Јурковића - Иванчина (50 м), Бијела" 7.000,00 0,00 7.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак изградње пута, МЗ Исламовац" 10.000,00 0,00 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак асфалтирања пута у засеоку Фрањићи  МЗ 

Доњи Вукшић" 25.000,00 0,00 25.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Пројектовања, надзор и инвестиционо-техничка 

документација за реализацију капиталних пројеката" 158.176,49 0,00 158.176,49 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Асфалтирање пута к. ч. 970 у мјесној заједници 

Бузекара" 15.000,00 0,00 15.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња пута у МЗ Уловић дионица од главног пута 

према Мијатовићима" 10.000,00 0,00 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Завршетак асфалтирања пута према кући Тадије Гељић, 

МЗ Бијела" 5.000,00 0,00 5.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Завршетак асфалтирања пута према кући Мате Токина, 

МЗ Бијела" 5.000,00 0,00 5.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Асфалтирање пута к. ч. 860/1 у МЗ Брезово Поље село" 15.000,00 0,00 15.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Асфалтирање пута Јокићи, МЗ Дубраве" 15.000,00 0,00 15.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Асфалтирање пута Бојићи, број парцеле: 1105/5, 1105/7 и 

дио парцеле 1105/6, МЗ Бијела" 18.000,00 0,00 18.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Асфалтирање пута у засеоку Маргетићи (од куће Петра 

Маргетића до излаза на главни пут), МЗ Вучиловац" 27.000,00 0,00 27.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Асфалтирање улице и паркинга иза борачке зграде у 

продужетку улице Илићка VIII према МЗ" 20.000,00 0,00 20.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција Улице бискупа Јосипа Стадлера од броја 

1 до раскрснице, МЗ Ново Брчко" 15.000,00 0,00 15.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција и асфалтирање Новобродске улице 100 

м МЗ Брод" 10.000,00 0,00 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак асфалт. пута до Пешине куће у МЗ Ражљево" 5.000,00 0,00 5.000,00 



821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Асфалтирање пута Угори - Водоторањ, наставак КО 

Брка, МЗ Брка" 10.000,00 0,00 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција крака Узуновића улице до раскрснице са 

Ул. Д. Максимовић (према Тушу)" 30.000,00 0,00 30.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Рјешавање оборинске одводње уз нови пут у МЗ 

Паланка – десна страна код куће Дидић Исмета" 5.000,00 0,00 5.000,00 

Пододјељење за јавни саобраћај и одржавање возила 

(24040001) 180,08 0,00 180,08 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Рачунарска опрема" 180,08 0,00 180,08 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНИ РЕГИСТАР 250.000,00 385.565,84 635.565,84 

Пододјељење за катастарске књиге (25030001) 250.000,00 0,00 250.000,00 

821500 - Набавка сталних средстава у облику права 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка катастарског софтвера за потребе Владе Брчко 

дистрикта БиХ – наставак пројекта" 250.000,00 0,00 250.000,00 

Служба за архив (25060001) 0,00 385.565,84 385.565,84 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција и инвестиционо одржавање зграде 

Архив града Брчко" 0,00 385.565,84 385.565,84 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ 

 ИМОВИНОМ 432.772,75 233,42 433.006,17 

Сектор одржавања (27010003) 432.772,75 233,42 433.006,17 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција постојеће дренаже на фудбалском 

терену Избор Брчко" 5.000,00 0,00 5.000,00 

821200 - Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња малог фудбалског игралишта за потребе МЗ 

Мујкићи Брчко" 0,00 233,42 233,42 

821200 - Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Иницијална средства за пројектовање и изградњу 

централног трга у МЗ Маоча" 9.823,92 0,00 9.823,92 

821200 - Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Иницијална средства за изградњу дома у насељу 

Прутаче" 9.298,00 0,00 9.298,00 

821200 - Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња објекта читаонице на постојећим темељима у 

Буковцу" 1.302,79 0,00 1.302,79 

821200 - Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња нових просторија МЗ Шаторовићи, заселак 

Репино Брдо" 30.000,00 0,00 30.000,00 

821200 - Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Пројектовање и изградња дома у насељу Прутаче, 

Маоча" 9.144,14 0,00 9.144,14 

821200 - Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак изградње Дома културе у МЗ Шаторовићи" 70.000,00 0,00 70.000,00 



821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Уређење дјечјег игралишта и набавка опреме у МЗ Брод" 10.000,00 0,00 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Уређење спортског терена у „Ш“ насељу (рефлектори, 

клупе, кошеви и ограда око игралишта) МЗ Бијељинска 

цеста" 10.000,00 0,00 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак реконструкције Дома културе МЗ Маоча 

(гријање)" 4.324,70 0,00 4.324,70 

821200 - Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Пројектовање и изградња трибина НК Трешњевка 

Маоча, МЗ Маоча" 20.000,00 0,00 20.000,00 

821200 - Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак радова на фудбалском игралишту ОФК Горњи 

Брезик, МЗ Горњи Брезик" 4.014,48 0,00 4.014,48 

821200 - Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Иницијална средства за изградњу дјечје играонице у МЗ 

Српска Варош" 5.000,00 0,00 5.000,00 

821200 - Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Израда пројектне документације и почетак изградње 

спортске сале у Буквику" 72.544,65 0,00 72.544,65 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Асфалтирање стаза, навлачење земљишта и уређење 

паркиралишта испред Дома Улице, МЗ Улице" 15.000,00 0,00 15.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Асфалтирање паркиралишта испред игралишта, МЗ 

Вукшић" 7.000,00 0,00 7.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција и доградња надстрешнице изнад чесме у 

МЗ Стари Расадник код дома МЗ" 10.000,00 0,00 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција и извођење III фазе радова на уређењу 

градске галерије у бившем објекту (машинске 

инсталације) Веселин Маслеша" 5.131,89 0,00 5.131,89 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Завршетак реконструкције Дома културе у МЗ Брезово 

Поље" 47.255,94 0,00 47.255,94 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Завршетак изградње Дома културе у МЗ Маоча" 12.869,47 0,00 12.869,47 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција и санација простора око занатског 

центра" 47.063,30 0,00 47.063,30 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Уређење и асфалтирање простора око зграда и 

паркиралишта у граду" 25.460,45 0,00 25.460,45 

821200 - Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња и уређење паркиралишта код гробља у Новом 

насељу Брезово Поље" 2.539,02 0,00 2.539,02 



У К У П Н О: 4.421.259,25 776.222,37 5.197.481,62 

 

(b) Финансирање из кредитних средстава Свјетске банке које се планира на економском коду 

814212 – Примици од задуживања од страних финансијских институција у износу од 96.000,00 

КМ (средства намијењена за финансирање пројеката хитног опоравка од поплава:  

финансирање расхода из надлежности Одјељења за јавну безбједност у износу од 52.000,00 КМ 

и  финансирање капиталних пројеката из надлежности Одјељења за пољопривреду, шумарство 

и водопривреду у износу од 44.000,00 КМ). 

 

3) Укупно финансирање у Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину ће износити 

26.622.971,42 КМ.  

 

 

Члан 3 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину планирани износ средстава умањује се за 

7.227.256,49 КМ, на сљедећим организационим и економским кодовима: 

 

Одјељење/Институција ИЗНОС 

КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 157.200,00 

Кабинет градоначелника (11010001) 52.000,00 

611100 - Бруто плате 

Смањење планираних средстава за бруто плате односи се на средства која се неће 

утрошити до краја 2018. године због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци 50.000,00 

612100 - Допринос на терет послодавца 

Смањење планираних средстава за допринос на терет послодавца односи се на 

средства која се неће утрошити до краја 2018. године због непопуњавања позиција на 

планирани број мјесеци 2.000,00 

Сектор за информисање (11020001) 15.000,00 

611100 - Бруто плате 

Смањење планираних средстава за бруто плате односи се на средства која се неће 

утрошити до краја 2018. године због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци 15.000,00 

Законодавна канцеларија (11020002) 3.000,00 

611100 - Бруто плате 

Смањење планираних средстава за бруто плате односи се на средства која се неће 

утрошити до краја 2018. године због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци 3.000,00 

Сектор за опште послове и стратешко планирање (11020008) 43.000,00 

611100 - Бруто плате 

Смањење планираних средстава за бруто плате односи се на средства која се неће 

утрошити до краја 2018. године због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци 40.000,00 

612100 - Допринос на терет послодавца 

Смањење планираних средстава за допринос на терет послодавца односи се на 

средства која се неће утрошити до краја 2018. године због непопуњавања позиција на 

планирани број мјесеци 3.000,00 

Инспекторат (11030001) 20.000,00 



611100 - Бруто плате 

Смањење планираних средстава за бруто плате односи се на средства која се неће 

утрошити до краја 2018. године због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци 20.000,00 

Апелациона комисија (11040001) 1.000,00 

611100 - Бруто плате 

Смањење планираних средстава за бруто плате односи се на средства која се неће 

утрошити до краја 2018. године због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци 1.000,00 

Канцеларија координатора за реформу јавне управе (11070001) 23.200,00 

611100 - Бруто плате 

Смањење планираних средстава за бруто плате односи се на средства која се неће 

утрошити до краја 2018. године због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци 22.500,00 

612100 - Допринос на терет послодавца 

Смањење планираних средстава за допринос на терет послодавца односи се на 

средства која се неће утрошити до краја 2018. године због непопуњавања позиција на 

планирани број мјесеци 700,00 

ПРАВОСУЂЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 275.000,00 

Основни суд (12020001) 125.000,00 

611100 - Бруто плате 

Смањење планираних средстава за бруто плате односи се на средства која се неће 

утрошити до краја 2018. године због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци 125.000,00 

Апелациони суд (12030001) 30.000,00 

611100 - Бруто плате 

Смањење планираних средстава за бруто плате односи се на средства која се неће 

утрошити до краја 2018. године због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци 30.000,00 

Тужилаштво (12040001) 45.000,00 

611100 - Бруто плате 

Смањење планираних средстава за бруто плате односи се на средства која се неће 

утрошити до краја 2018. године због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци 45.000,00 

Правобранилаштво (12050001) 75.000,00 

611100 - Бруто плате 

Смањење планираних средстава за бруто плате односи се на средства која се неће 

утрошити до краја 2018. године због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци 75.000,00 

ПОЛИЦИЈА ДИСТРИКТА 578.000,00 

Униформисана крим полиција и друго (13010001) 522.000,00 

611100 - Бруто плате 

Смањење планираних средстава за бруто плате односи се на средства која се неће 

утрошити до краја 2018. године због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци 200.000,00 

612100 - Допринос на терет послодавца 

Смањење планираних средстава за допринос на терет послодавца односи се на 

средства која се неће утрошити до краја 2018. године због непопуњавања позиција на 

планирани број мјесеци, и то: 

- допринос за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 10.000,00 КМ 

- допринос за бенефицирани радни стаж у износу од 110.000,00 КМ 120.000,00 



613200 - Издаци за енергију 

Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 

- 613211 – Издаци за електричну енергију у износу од 19.000,00 КМ  

- 613215 – Дрво – "дрво, брикет" у износу од 21.000,00 КМ 40.000,00 

613300 - Издаци за комуналне услуге 

Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 

- 613321 - Издаци за воду и канализацију у износу од 3.500,00 КМ 

- 613322 - Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ) у износу од 45.000,00 КМ 

- 613323 - Издаци услуга одвоза смећа у износу од 9.500,00 КМ 58.000,00 

613500 - Издаци за услуге превоза и горива 

Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 

- 613511 - Бензин у износу од 21.500,00 КМ 

- 613513 - Моторно уље у износу од 9.500,00 КМ 

- 613521 - Услуге премјештања и селидбе у износу од 11.000,00 КМ 

- 613523 - Регистрација моторних возила у износу од 13.000,00 КМ 55.000,00 

613600 - Унајмљивање имовине и опреме 

Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 

- 613611 - Унајмљивање простора или зграда у износу од 2.500,00 КМ 

- 613613 - Унајмљивање складишног простора у износу од 500,00 КМ 3.000,00 

613700 - Издаци за текуће одржавање 

Смањење планираних средстава на аналитичкој ставци 613722 – Услуге поправки и 

одржавања опреме 46.000,00 

Администрација (13020001) 
56.000,00 

611100 - Бруто плате 

Смањење планираних средстава за бруто плате односи се на средства која се неће 

утрошити до краја 2018. године због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци 56.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЈЕДНОСТ 1.895.302,67 

Пододјељење за заштиту и спасавање (14010001) 1.895.302,67 

611100 - Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на: 

▪ смањење периода ангажовања са 4 мјесеца на 2 мјесеца, на позицијама: 
- "Координатор за деминирање", платни разред VII5, мјесечна бруто плата 2.010,34 КМ, 1 

извршилац 

- "Виши стручни сарадник за физичку припрему запослених", платни разред VII1, мјесечна 

бруто плата 1.774,30 КМ, 1 извршилац 

- "Стручни сарадник за категоризацију предузећа и правних лица", платни разред VII1, 

мјесечна бруто плата 1.774,30 КМ, 1 извршилац 

- "Стручни референт за опште и благајничке послове", платни разред V3, мјесечна бруто 

плата 1.330,72 КМ, 1 извршилац 

- "Дијагностичар кварова", платни разред IV5, мјесечна бруто плата 1.200,82 КМ, 1 

извршилац 

- "Професионални ватрогасац – возач", платни разред V4, мјесечна бруто плата  

   1.362,41 КМ, 15 извршилаца 

- "Професионални ватрогасац – возач – механичар", платни разред V4, мјесечна бруто плата  

   1.362,41 КМ, 1 извршилац 

- "Вођа подручне професионалне ватрогасне јединице", платни разред VI3, мјесечна бруто 

плата 1.539,84 КМ, 3 извршиоца 

- Професионални ватрогасац са испитом за руководиоца акције гашења пожара", платни 

разред V3, мјесечна бруто плата 1.330,72 КМ, 15 извршилаца 

- "Специјалиста за стручно оперативне послове, обуку и МТС у ЦЗ", платни разред VII6, 

мјесечна  

126.216,32 



   бруто плата 2.025,85 КМ, 1 извршилац 

- "Виши стручни сарадник за геолошка истраживања", платни разред VII1, мјесечна бруто  

   плата 1.774,30 КМ, 1 извршилац 

- "Виши стручни сарадник за мјере заштите и спасавања у Одсјеку цивилне заштите", платни 

разред VII1, мјесечна бруто плата 1.774,30 КМ, 1 извршилац 

- "Медицинар у јединици за уклањање експлозивних средстава (УЕС) и брзи одговор", платни 

разред V3, мјесечна бруто плата 1.302,00 КМ, 1 извршилац 

 

▪ смањење периода ангажовања са 4 мјесеца на 1 мјесец на позицији: 
"Магационер у Пододјељењу за заштиту и спасавање", платни разред IV5, мјесечна бруто 

плата 1.174,90 КМ, 1 извршилац 

611100 - Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на: 
 

▪ смањење периода ангажовања са 10 мјесеци на 2 мјесеца на позицијама: 
- "Радник у Јединици физичко-техничког обезбјеђења", платни разред III6, мјесечна бруто 

плата 1.009,13 КМ, 13 извршилаца 

- "Радник у Јединици физичког и техничког обезбјеђења на одређено вријеме до 2 године", 

платни разред III6, мјесечна бруто плата 1.009,13 КМ, 20 извршилаца 

 

▪ смањење периода ангажовања са 10 мјесеци на 4 мјесеца на позицији: 
- "Вођа смјене Професионалне ватрогасне јединице", платни разред VI3, мјесечна бруто плата  

  1.539,84 КМ, 2 извршиоца 

 

▪ смањење периода ангажовања са 10 мјесеци на 6 мјесеци на позицијама: 
- "Сервисер ватрогасних апарата – професионални ватрогасац", платни разред V3, мјесечна 

бруто плата 1.302,00 КМ, 1 извршилац 

- "Професионални ватрогасац са специјалном обуком", платни разред V4, мјесечна бруто 

плата 1.362,41 КМ, 2 извршиоца 

- "Стручни референт за санацију клизишта", платни разред V3, мјесечна бруто плата  

1.330,72 КМ, 1 извршилац 

- "Спасилац – Горска служба", платни разред V5, мјесечна бруто плата 1.394,09 КМ, 4 

извршиоца 

- "Оператер у Оперативно-комуникационом центру", платни разред V3, мјесечна бруто плата  

   1.302,00 КМ, 2 извршиоца 

- "Оператер у Оперативно-комуникационом центру", платни разред V3, мјесечна бруто плата  

    1.330,72 КМ, 2 извршиоца 

▪ смањење периода ангажовања са 10 мјесеци на 8 мјесеци на позицији: 
- "Замјеник шефа Професионалне ватрогасне јединице", платни разред VII1, мјесечна бруто 

плата 1.774,30 КМ, 1 извршилац 

 

▪ смањење периода ангажовања са 10 мјесеци на 9 мјесеци на позицији: 
- "Професионални ватрогасац електричар", платни разред V3, мјесечна бруто плата  

   1.302,00 КМ, 5 извршилаца 

359.744,36 

611100 - Бруто плате 

Смањење планираних средстава односи се на: 

 

▪ смањење периода ангажовања са 12 мјесеци на 9 мјесеци на позицији: 
- "Професионални ватрогасац са специјалном обуком", платни разред V4, мјесечна бруто 

плата 1.333,00 КМ, 1 извршилац  

 

▪ смањење периода ангажовања са 12 мјесеци на 1 мјесец на позицијама: 
- "Деминер – оператер за уклањање експлозивних средстава", платни разред V5, мјесечна  

    бруто плата 1.364,00 КМ, 2 извршиоца 

- "Деминер – оператер за уклањање експлозивних средстава", платни разред V5, мјесечна  

   бруто плата 1.394,09 КМ, 1 извршилац 

49.341,99 



611100 - Бруто плате 

Смањење планираних средстава односи се на сљедеће ставке: 

- "Приправност" у износу од 30.000,00 КМ 

- "Прековремени рад" у износу од 50.000,00 КМ и  

- "Увећање плата запослених према Закону о заштити и спасавању људи и материјалних 

добара од природних и других несрећа у Брчко дистрикту" у износу од 330.000,00 КМ 410.000,00 

821300 - Набавка опреме 
Капитални пројекат "Набавка три специјална ватрогасна возила за опремање подручних 

ватрогасних домова" брише се 950.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ 
10.000,00 

Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ (15010001) 10.000,00 

614300 – Грантови непрофитним организацијама  
Смањење планираних средстава на аналитичкој ставци 614311 – Грантови непрофитним 

организацијама - „Грант МЗ Ражљево, Брчко дистрикт БиХ, за изградњу трибина на 

фудбалском стадиону“ 10.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ, СПОРТ И КУЛТУРУ 2.408.380,38 

Пододјељење за привредни развој (17010001) 2.375.780,82 

611100 - Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на: 

 

▪ смањење периода ангажовања са 7 мјесеци на 1 мјесец на позицији "Стручни савјетник за 

правна питања", платни разред VIII2, мјесечна бруто плата 2.490,35 КМ, 1 извршилац 

 

▪ смањење периода ангажовања са 4 мјесеца на 1 мјесец на позицији "Виши стручни сарадник 

за финансијска питања", платни разред VII6, мјесечна бруто плата 2.025,85 КМ, 1 извршилац 21.019,65 

612100 - Допринос на терет послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате, умањују се и средства доприноса 

на терет послодавца 1.261,17 

614500 - Субвенције приватним предузећима 
Смањење планираних средстава на аналитичкој ставци 614511 – Субвенције приватним 

предузећима – "У складу са Законом о подстицају у привреду Брчко дистрикта БиХ" 2.353.500,00 

Пододјељење за туризам, културу и спорт (17020001) 32.599,56 

611100 - Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на: 

 

▪ смањење периода ангажовања са 4 мјесеца на 1 мјесец на позицијама: 

-  "Виши књижничар", платни разред VII1, мјесечна бруто плата 1.774,30 КМ, 2 извршиоца 

- "Радник на одржавању опреме и објеката спортских дворана", платни разред I6, мјесечна 

бруто плата 713,00 КМ, 4 извршиоца 

 

▪ смањење периода ангажовања са 7 мјесеци на 1 мјесец на позицији "Виши стручни сарадник  

   за развој спорта и културе", платни разред VII6, мјесечна бруто плата 2.025,85 КМ, 1 

извршилац 31.356,90 

612100 - Допринос на терет послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате, умањују се и средства доприноса 

на терет послодавца 1.242,66 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО И ВОДОПРИВРЕДУ 
86.229,29 

Пододјељење за анализу, административну подршку и рурални развој  

(18010001) 21.476,14 



611100 - Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на: 

 

▪ смањење периода ангажовања са 4 мјесеца на 3 мјесеца на позицији: 

- "Шеф Одсјека за рурални развој", платни разред VIII3, мјесечна бруто плата 2.680,45 КМ, 1 

извршилац и  

 

▪ смањење периода ангажовања са 12 мјесеци на 3 мјесеца на позицији: 

Виши стручни сарадник за нормативне и опште правне послове, платни разред VII6, мјесечна 

бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извршилац 21.315,31 

612100 - Допринос на терет послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате, умањују се и средства доприноса 

на терет послодавца 160,83 

Пододјељење за пољопривреду (18020001) 2.194,77 

611100 - Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на смањење периода ангажовања са 4 мјесеца на 3 

мјесеца на позицији "Виши стручни сарадник за воћарство", платни разред VII6, мјесечна 

бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извршилац 2.070,54 

612100 - Допринос на терет послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате, умањују се и средства доприноса 

на терет послодавца 124,23 

Пододјељење за шумарство и водопривреду (18030001) 46.706,44 

611100 - Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на: 

 

▪ смањење периода ангажовања са 4 мјесеца на 3 мјесеца на позицијама: 

- "Виши стручни сарадник за водопривреду", платни разред VII6, мјесечна бруто плата  

    2.070,54 КМ, 2 извршиоца 

- "Стручни референт за водопривреду", платни разред V3, мјесечна бруто плата 1.330,72 КМ,  

   2 извршиоца 

- "Чувар шума за државне шуме", платни разред V3, мјесечна бруто плата 1.330,72 КМ, 1 

извршилац и  

 

▪  смањење периода ангажовања са 4 мјесеца на 1 мјесец на позицији: 

 - "Ловочувар", платни разред V3, мјесечна бруто плата 1.330,72 КМ,  9 извршилаца 44.062,68 

612100 - Допринос на терет послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате, умањују се и средства доприноса 

на терет послодавца 2.643,76 

Пододјељење за ветеринарство (18040001) 15.851,94 

611100 - Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на: 

 

▪ смањење периода ангажовања са 4 мјесеца на 3 мјесеца на позицијама: 

- "Шеф Пододјељења за ветеринарство", платни разред VIII5, мјесечна бруто плата 3.060,66 

КМ, 1 извршилац 

- "Референт ветеринарске евиденције", платни разред V3, мјесечна бруто плата 1.330,72 КМ, 1  

   извршилац 

 

▪  смањење периода ангажовања са 6 на 0 мјесеци на позицији "Ветеринарски болничар", 

платни разред IV5, мјесечна бруто плата 1.200,82 КМ, 1 извршилац и  

▪  смањење периода ангажовања са 6 на 3 мјесеца на позицији "Ветеринарски болничар", 

платни разред V3, мјесечна бруто плата 1.330,72 КМ, 1 извршилац 15.588,46 

612100 - Допринос на терет послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате, умањују се и средства доприноса 

на терет послодавца 263,48 



ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 85.417,58 

Служба за администрацију и статистику Одјељења (19010001) 15.838,63 

611100 - Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на смањење периода ангажовања са 4 мјесеца на 2 

мјесеца на позицијама: 

- "Стручни савјетник за набавку и финансијске послове", платни разред VIII2, мјесечна бруто 

плата 2.490,35 КМ, 1 извршилац 

- "Стручни савјетник за здравствену заштиту", платни разред VIII2, мјесечна бруто плата 

2.490,35 КМ, 1 извршилац 

- "Стручни савјетник за координацију у здравственом сектору", платни разред VIII2, мјесечна 

бруто плата 2.490,35 КМ, 1 извршилац 14.942,10 

612100 - Допринос на терет послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате, умањују се и средства доприноса 

на терет послодавца 896,53 

Пододјељење за јавно здравство (19020001) 39.343,01 

611100 - Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на: 

▪ смањење периода ангажовања са 12 мјесеци на 2 мјесеца на позицији: 

"Доктор медицине", платни разред VIII1, мјесечна бруто плата 2.300,25 КМ, 1 извршилац 

 

▪ смањење периода ангажовања са 4 мјесеца на 2 мјесеца на позицијама: 

"Санитарни / медицински техничар", платни разред V3, мјесечна бруто плата 1.330,72 КМ, 1 

извршилац 

"Лаборант", платни разред V3, мјесечна бруто плата 1.330,72 КМ, 1 извршилац 

"Магистар фармације", платни разред VII6, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извршилац 

 

▪ смањење планираних средстава на ставци "20% повећање плате за све раднике Пододјељења 

изузев стручног референта администратора" 38.959,76 

612100 - Допринос на терет послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате, умањују се и средства доприноса 

на терет послодавца 383,25 

Служба за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата (19060001) 30.235,94 

611100 - Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на: 

▪ смањење периода ангажовања са 12 мјесеци на 3 мјесеца на позицији: 

"Виши стручни сарадник на управном поступку Министарства одбране", платни разред VII1, 

мјесечна бруто плата 1.774,30 КМ, 1 извршилац 

 

▪ смањење периода ангажовања са 6 мјесеци на 2 мјесеца на позицијама: 

"Стручни референт на обрачуну у борачко-инвалидској заштити", платни разред IV5, 

мјесечна бруто плата 1.200,82 КМ, 1 извршилац 

"Стручни референт на обрачуну у борачко-инвалидској заштити", платни разред V3, мјесечна 

бруто плата 1.330,72 КМ, 1 извршилац 

 

▪ смањење периода ангажовања са 4 мјесеца на 2 мјесеца на позицији: 

"Виши стручни сарадник за правне послове", платни разред VII6, мјесечна бруто плата 

2.070,54 КМ, 1 извршилац 30.235,94 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИМОВИНСКО-

ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
244.750,90 

Пододјељење за издавање локационих услова и заштиту околине (21010001) 29.947,26 



611100 - Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на: 

 

▪ средства (20% бруто плате) која се неће утрошити до краја 2018. године на позицијама: 

- "Шеф Пододјељења за издавање локационих услова и заштиту околине", платни разред 

VIII5, мјесечна бруто плата 3.060,66 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 9 мјесеци 

- "Виши стручни сарадник за издавање локационих услова", платни разред VIII1, мјесечна 

бруто плата 2.300,25 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 9 мјесеци; 

 

▪ средства планирана на позицији "Стручни референт за легализацију", платни разред V3, 

мјесечна бруто плата 1.302,00 КМ, 1 извршилац, за период ангажовања 9 мјесеци и 

 

▪ средства планирана на позицијама "Администратор за протокол и архиву", платни разред 

IV5, мјесечна бруто плата 1.174,90 КМ, 1 извршилац, за период ангажовања 3 мјесеца и 

"Администратор за протокол и архиву", платни разред V3, мјесечна бруто плата 1.302,00 КМ, 

1 извршилац за период ангажовања 3 мјесеца 28.798,34 

612100 - Допринос на терет послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате, умањују се и средства доприноса 

на терет послодавца 1.148,92 

Пододјељење за израду просторно-планске документације и пројектовање 

јавних објеката (21030001) 214.803,64 

611100 - Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на смањење периода ангажовања са 4 мјесеца на 1 

мјесец на позицијама: 

- "Шеф Пододјељења за израду просторно-планске документације и пројектовање јавних 

објеката", платни разред VIII5, мјесечна бруто плата 2.994,60 КМ, 1 извршилац 

- "Стручни сарадник за финансије", платни разред VI6, мјесечна бруто плата 1.625,95 КМ,  

  1 извршилац 

- "Шеф Службе за израду просторно-планске документације", платни разред VIII2, мјесечна 

бруто плата 2.490,35 КМ, 1 извршилац 

- "Виши стручни сарадник за просторно-планску документацију и пројектовање јавних 

објеката", платни разред VIII1, мјесечна бруто плата 2.250,60 КМ, 2 извршиоца 

- "Виши стручни сарадник – асистент за ГИС", платни разред VIII1, мјесечна бруто плата  

   2.250,60 КМ, 1 извршилац 

- "Виши стручни сарадник за просторно-планску документацију и пројектовање јавних 

објеката", платни разред VIII1, мјесечна бруто плата 2.250,60 КМ, 2 извршиоца 

- "Шеф Службе за пројектовање јавних објеката", платни разред VIII2, мјесечна бруто плата 

   2.490,35 КМ, 1 извршилац 

- "Виши стручни сарадник за просторно-планску документацију и пројектовање јавних 

објеката", платни разред VIII1, мјесечна бруто плата 2.250,60 КМ, 1 извршилац 

- "Виши стручни сарадник за просторно-планску документацију и пројектовање јавних 

објеката", платни разред VIII1, мјесечна бруто плата 2.250,60 КМ, 5 извршилаца 

- "Виши стручни сарадник за просторно-планску документацију и пројектовање јавних 

објеката", платни разред VII6, мјесечна бруто плата 2.025,85КМ, 1 извршилац 109.151,10 

612100 - Допринос на терет послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате, умањују се и средства доприноса 

на терет послодавца 5.652,54 

614400 - Субвенције јавним предузећима 
Смањење планираних средстава на аналитичкој ставци 614411 – Субвенције јавним 

предузећима и фондовима – "Грант Заводу за планирање и изградњу Брчко дистрикта БиХ, за 

оснивање, рад и материјалне трошкове" 80.000,00 



614400 - Субвенције јавним предузећима 
Смањење планираних средстава на аналитичкој ставци 614411 – Субвенције јавним 

предузећима и фондовима 10.000,00 

615200 - Капитални грантови појединцима, непрофитним организацијама 
Смањење планираних средстава на аналитичкој ставци 615231 – Капитални грантови осталим 

организацијама 10.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА, ИЗБЈЕГЛИЦЕ И СТАМБЕНА 

ПИТАЊА 
115.145,04 

Одјељење за расељена лица, избјеглице и стамбена питања (22010001) 115.145,04 

611100 - Бруто плате 

Смањење планираних средстава за бруто плате односи се на средства која се неће 

утрошити до краја 2018. године због: непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци, пензионисања, престанка радног односа, неплаћеног одсуства, као и због 

промјене Фонда ПИО 78.696,74 

611200 - Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика 

Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 611227 – Помоћ у 

случају смрти или теже инвалидности – "Помоћ раднику у случају теже болести" 2.574,00 

613100 - Путни трошкови 

Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 

- 613112 - Трошкови превоза у земљи службеним средствима у износу од 50,00 КМ 

- 613114 - Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи у износу од 144,00 КМ 194,00 

613200 - Издаци за енергију 

Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613213 – Уље за 

ложење 325,00 

613400 - Набавка материјала и ситног инвентара 

Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 

- 613411 - Издаци за обрасце и папир у износу од 1.098,00 КМ 

- 613412 - Издаци за компјутерски материјал у износу од 131,00 КМ 

- 613416 - Ситан инвентар у износу од 520,00 КМ 1.749,00 

613500 - Издаци за услуге превоза и горива 

Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613523 – 

Регистрација моторних возила 67,80 

613800 - Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета 

Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613815 – Осигурање 

радника 500,00 

613900 - Уговорене услуге 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 

- 613911 - Услуге медија у износу од 16,50 КМ 

- 613915 - Трошкови рекламног материјала и поклона у износу од 172,00 КМ 

- 613991 - Остале неспоменуте услуге и дажбине – "Надзор над извођењем радова, технички 

пријем, прибављање употребне дозволе и укњижба у земљишне књиге" у износу од 7.350,00 

КМ 

- 613991 - Остале неспоменуте услуге и дажбине – "РХП/ДПСЗ БХ 4 – накнаде и таксе 

(ревизија пројектне документације и прибављање сагласности, технички пријем и коначан 

обрачун, такса на одобрење, употребна дозвола)" у износу од 23.500,00 КМ 31.038,50 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 47.578,90 

Пододјељење за развој и стратегију комуналних услуга (23010001) 14.787,00 



611100 - Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на: 

- смањење периода ангажовања са 12 на 7 мјесеци на позицији  „Експерт за вођење пројеката 

– електроинжењер“, платни разред VIII2, мјесечна бруто плата 2.436,60 КМ, 1 извршилац и  

- смањење периода ангажовања са 3 мјесеца на 1 мјесец на позицији „Стручни референт“, 

платни разред V3, мјесечна бруто плата 1.302,00 КМ, 1 извршилац  14.787,00 

Пододјељење за капиталне инвестиције (23020001) 32.791,90 

611100 - Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на: 

- смањење периода ангажовања са 12 на 6 мјесеци на позицији  „Експерт за вођење пројеката 

за капиталне инвестиције – електроинжењер“, платни разред VIII2, мјесечна бруто плата 

2.490,35 КМ, 1 извршилац 

 

- смањење периода ангажовања са 12 на 8 мјесеци на позицији  „Виши стручни сарадник за 

нормативне и опште правне послове“, платни разред VII6, мјесечна бруто плата 2.025,85 КМ, 

1 извршилац 

 

- смањење периода ангажовања са 3 мјесеца на 1 мјесец на позицијама: 

„Експерт за вођење пројеката – дипломирани инжењер грађевине“, платни разред VIII2, 

мјесечна бруто плата 2.436,60 КМ, 1 извршилац 

„Експерт за вођење пројеката за капиталне инвестиције – електроинжењер“, платни разред 

VIII2, мјесечна бруто плата 2.436,60 КМ, 1 извршилац 32.791,90 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ 134.660,50 

Пододјељење за заједничке послове и стручни надзор (24010001) 27.294,59 

611100 - Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на: 

▪ смањење периода ангажовања са 6 на 0 мјесеци на позицији  „Стручни референт за 

административне послове – технички секретар“, платни разред IV5, мјесечна бруто плата 

1.174,90 КМ, 1 извршилац 

 

▪ смањење периода ангажовања са 12 на 7 мјесеци на позицији  „Стручни референт за 

административно-техничке послове“, платни разред V3, мјесечна бруто плата 1.330,72 КМ, 1 

извршилац 

 

▪ смањење периода ангажовања са 12 мјесеца на 6 мјесеци на позицији: 

„Виши стручни сарадник за финансијска питања“, платни разред VII6, мјесечна бруто плата 

2.070,54 КМ, 1 извршилац 26.126,24 

612100 - Допринос на терет послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате, умањују се и средства доприноса 

на терет послодавца 1.168,35 

Пододјељење за путеве и паркове (24020001) 4.633,75 

611100 - Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на: 

▪ смањење периода ангажовања са 12 на 7 мјесеци на позицији  „Намјештеник II категорије – 

курир“, платни разред III3, мјесечна бруто плата 926,75 КМ, 1 извршилац 4.633,75 

Пододјељење за јавне објекте (24030001) 70.276,29 



611100 - Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на: 

▪ смањење периода ангажовања са 12 на 1 мјесец на позицијама:   

- „Експерт за вођење пројеката за јавне објекте“, платни разред VIII2, мјесечна бруто  

   плата 2.490,35 КМ, 1 извршилац 

- „Експерт за вођење пројеката за јавне објекте“, платни разред VIII2, мјесечна бруто  

  плата 2.436,60 КМ, 1 извршилац 

 

▪ смањење периода ангажовања са 9 мјесеци на 6 мјесеци на позицији: 

„Експерт за вођење пројеката за машинске инсталације“, платни разред VIII1, мјесечна бруто 

плата 2.250,60 КМ, 1 извршилац 

▪ смањење периода ангажовања са 4 мјесеца на 1 мјесец на позицији: 

„Експерт за вођење пројеката за противпожарну заштиту“, платни разред VIII1, мјесечна 

бруто плата 2.300,25 КМ, 1 извршилац 67.849,00 

612100 - Допринос на терет послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате, умањују се и средства доприноса 

на терет послодавца 2.427,29 

Пододјељење за јавни саобраћај и одржавање возила (24040001) 32.455,87 

611100 - Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на: 

▪ смањење периода ангажовања са 12 на 5 мјесеци на позицији:  

 „Стручни референт – пословођа“, платни разред V3, мјесечна бруто плата 1.330,72 КМ, 1 

извршилац 

 

▪ смањење периода ангажовања са 6 на 0 мјесеци на позицијама:   

- „Стручни референт за набавку горива“, платни разред IV5, мјесечна бруто плата 1.174,90 

КМ, 1 извршилац 

- „Стручни референт за  осигурање и регистрацију возила “, платни разред IV5, мјесечна 

бруто плата 1.174,90 КМ, 1 извршилац 

- „Стручни референт – складиштар“, платни разред IV5, мјесечна бруто плата 1.200,82 КМ, 1 

извршилац 30.618,76 

612100 - Допринос на терет послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате, умањују се и средства доприноса 

на терет послодавца 1.837,11 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНИ РЕГИСТАР 267.944,00 

Пододјељење за матичну евиденцију (25010001) 54.500,00 

611100 - Бруто плате 

Смањење планираних средстава за бруто плате односи се на средства која се неће 

утрошити до краја 2018. године због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци 45.000,00 

612100 - Допринос на терет послодавца 

Смањење планираних средстава за допринос на терет послодавца односи се на 

средства која се неће утрошити до краја 2018. године због непопуњавања позиција на 

планирани број мјесеци 7.500,00 

611200 - Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика 

Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 611231 – Накнаде за 

привремене и повремене послове 2.000,00 

Пододјељење за личне документе (25020001) 15.000,00 

611100 - Бруто плате 

Смањење планираних средстава за бруто плате односи се на средства која се неће 

утрошити до краја 2018. године због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци 15.000,00 



Пододјељење за катастарске књиге (25030001) 89.000,00 

611100 - Бруто плате 

Смањење планираних средстава за бруто плате односи се на средства која се неће 

утрошити до краја 2018. године због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци 80.000,00 

612100 - Допринос на терет послодавца 

Смањење планираних средстава за допринос на терет послодавца односи се на 

средства која се неће утрошити до краја 2018. године због непопуњавања позиција на 

планирани број мјесеци 9.000,00 

Пододјељење за писарницу и заједничке послове (25040001) 92.800,00 

611100 - Бруто плате 

Смањење планираних средстава за бруто плате односи се на средства која се неће 

утрошити до краја 2018. године због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци 60.000,00 

612100 - Допринос на терет послодавца 

Смањење планираних средстава за допринос на терет послодавца односи се на 

средства која се неће утрошити до краја 2018. године због непопуњавања позиција на 

планирани број мјесеци 2.800,00 

613900 - Уговорене услуге 

Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613936 – Услуге по 

уговорима о дјелу и други незапослени 30.000,00 

Служба за архив (25060001) 16.644,00 

611100 - Бруто плате 

Смањење планираних средстава за бруто плате односи се на средства која се неће 

утрошити до краја 2018. године због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци 10.000,00 

612100 - Допринос на терет послодавца 

Смањење планираних средстава за допринос на терет послодавца односи се на 

средства која се неће утрошити до краја 2018. године због непопуњавања позиција на 

планирани број мјесеци 1.500,00 

611200 - Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика 

Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 611227 – Помоћ у 

случају смрти или теже инвалидности 5.144,00 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ 
67.504,20 

Комисија за хартије од вриједности (26010001) 67.504,20 

611100 - Бруто плате 

Смањење планираних средстава за бруто плате односи се на смањење периода 

ангажовања са 4 мјесеца на 1 мјесец на позицији "Члан Комисије", мјесечна бруто 

плата 3.935,40 КМ, 1 извршилац 11.806,20 

611200 - Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика 

Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 611225 – 

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности – "Прелазне новчане накнаде" 55.698,00 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ 
167.000,00 

Сектор регистра (27010002) 37.000,00 



611100 - Бруто плате 

Смањење планираних средстава за бруто плате односи се на средства која се неће 

утрошити до краја 2018. године због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци 35.000,00 

612100 - Допринос на терет послодавца 

Смањење планираних средстава за допринос на терет послодавца односи се на 

средства која се неће утрошити до краја 2018. године због непопуњавања позиција на 

планирани број мјесеци 2.000,00 

Сектор одржавања (27010003) 77.000,00 

611100 - Бруто плате 

Смањење планираних средстава за бруто плате односи се на средства која се неће 

утрошити до краја 2018. године због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци 75.000,00 

612100 - Допринос на терет послодавца 

Смањење планираних средстава за допринос на терет послодавца односи се на 

средства која се неће утрошити до краја 2018. године због непопуњавања позиција на 

планирани број мјесеци 2.000,00 

Сектор располагања (27010004) 53.000,00 

611100 - Бруто плате 

Смањење планираних средстава за бруто плате односи се на средства која се неће 

утрошити до краја 2018. године због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци 50.000,00 

612100 - Допринос на терет послодавца 

Смањење планираних средстава за допринос на терет послодавца односи се на 

средства која се неће утрошити до краја 2018. године због непопуњавања позиција на 

планирани број мјесеци 3.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНУ 

САРАДЊУ 147.512,59 

Служба заједничких послова (31010001) 53.909,28 

611100 - Бруто плате 

Смањење планираних средстава за бруто плате односи се на: 

▪  смањење периода ангажовања са 12 на 8 мјесеци на позицијама: 

-  "Стручни савјетник за правне и опште послове", платни разред VIII1, мјесечна 

бруто плата 2.300,25 КМ, 1 извршилац 

- "Виши стручни сарадник – преводилац", платни разред VIII1, мјесечна бруто плата 

2.300,25 КМ, 1 извршилац 

 

▪  смањење периода ангажовања са 6 мјесеци на 2 мјесеца на позицији: 

- "Возач", платни разред IV5, мјесечна бруто плата 1.200,82 КМ, 1 извршилац 23.205,28 

613100 - Путни трошкови 

Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 

- 613112 - Трошкови превоза у земљи службеним средствима у износу од 200,00 КМ 

- 613114 - Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи у износу  

                   од 1.000,00 КМ 

- 613115 - Трошкови дневница у земљи у износу од 500,00 КМ 

- 613121 - Трошкови превоза у иностранству јавним средствима у износу  

                  од 1.000,00 КМ 

- 613122 - Трошкови превоза у иностранству службеним средствима у износу  

                  од 200,00 КМ 2.900,00 



613200 - Издаци за енергију 

Смањење планираних средстава на аналитичкој ставци 613211 – Издаци за 

електричну енергију 2.000,00 

613400 - Набавка материјала и ситног инвентара 

Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613484 – Материјал 

за чишћење – "Хигијенски материјал" 215,00 

613500 - Издаци за услуге превоза и горива 

Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 

- 613511 – Бензин у износу од 300,00 КМ  

- 613512 – Дизел у износу од 200,00 КМ 

- 613523 – Регистрација моторних возила у износу од 25,00 КМ 525,00 

613700 - Издаци за текуће одржавање 

Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613722 – Услуге 

поправки и одржавања опреме 1.000,00 

613800 - Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета 

Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613813 – Осигурање 

возила – "Каско осигурање и редовно осигурање возила" 1.453,00 

613900 - Уговорене услуге 

Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 

- 613911 – Услуге медија у износу од 11,00 КМ 

- 613912 – Услуге штампања - "Публикација, материјали за састанке и конференције 

и друго" у износу од 1.000,00 КМ 

- 613914 – Услуге репрезентације у износу од 2.000,00 КМ 

- 613922 – Услуге стручног образовања у износу од 1.000,00 КМ 

- 613936 – Услуге по уговорима о дјелу и други незапослени у износу  

   од 15.000,00 КМ 

- 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – "Израда плочица са именима,  

   акредитације, цвјетни аранжмани и вијенци, трошкови услуге паркирања, услуге 

чишћења и одржавања и друге неспоменуте услуге" у износу од 3.500,00 КМ 

- 613998 – Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције у износу од 100,00 

КМ 22.611,00 

Пододјељење за програме развојне помоћи и међународну сарадњу  (31020001) 

23.702,25 

611100 - Бруто плате 

Смањење планираних средстава за бруто плате односи се на: 

 

▪ смањење периода ангажовања са 4 мјесеца на 1 мјесец на позицијама: 

- "Експерт за вођење пројеката", платни разред VIII1, мјесечна бруто плата 2.300,25 

КМ, 2 извршиоца 

- "Стручни савјетник за пројектне набавке", платни разред VIII1, мјесечна бруто 

плата 2.300,25 КМ,  1 извршилац 20.702,25 

613100 - Путни трошкови 

Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 

- 613112 – Трошкови превоза у земљи службеним средствима у износу од 250,00 КМ 

- 613114 – Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи у износу  

                   од 700,00 КМ 

- 613121 – Трошкови превоза у иностранству јавним средствима у износу  

                  од 500,00 КМ 

- 613122 – Трошкови превоза у иностранству службеним средствима у износу  

                  од 300,00 КМ 1.750,00 



613500 - Издаци за услуге превоза и горива 

Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613511 – Бензин 250,00 

613900 - Уговорене услуге 

Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613922 – Услуге 

стручног образовања 1.000,00 

Пододјељење за координацију помоћи Европске уније, регионалну сарадњу и 

хармонизацију прописа  (31030001) 
46.275,74 

611100 - Бруто плате 

Смањење планираних средстава за бруто плате односи се на: 

 

▪  смањење периода ангажовања са 12 на 7 мјесеци на позицији "Виши стручни 

сарадник за државни програм помоћи Европске уније", платни разред VII6, мјесечна 

бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извршилац 

 

 ▪  смањење периода ангажовања са 12 мјесеци на 4 мјесеца на позицији: "Виши 

стручни сарадник за хармонизацију прописа", платни разред VIII1, мјесечна бруто 

плата 2.250,60 КМ, 1 извршилац 

 

▪  смањење периода ангажовања са 4 мјесеца на 1 мјесец на позицијама: 

- "Виши стручни сарадник за државни програм помоћи Европске уније", платни 

разред VII6, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извршилац 

- Виши стручни сарадник за програме прекограничне сарадње", платни разред VII6, 

мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извршилац 40.780,74 

613100 - Путни трошкови 

Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 

- 613112 – Трошкови превоза у земљи службеним средствима у износу од 300,00 КМ 

- 613114 – Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи у износу  

                   од 1.000,00 КМ 

- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 600,00 КМ 

- 613121 – Трошкови превоза у иностранству јавним средствима у износу  

                  од 500,00 КМ 

- 613122 – Трошкови превоза у иностранству службеним средствима у износу  

                  од 300,00 КМ 2.700,00 

613300 - Издаци за комуналне услуге 

Смањење планираних средстава на аналитичкој ставци 613322 – Издаци телефонских 

и поштанских услуга (ПТТ) 300,00 

613500 - Издаци за услуге превоза и горива 

Смањење планираних средстава се односи на сљедеће аналитичке ставке: 

- 613511 – Бензин у износу од 895,00 КМ  

- 613512 – Дизел у износу од 600,00 КМ 1.495,00 

613900 - Уговорене услуге 

Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613922 – Услуге 

стручног образовања 1.000,00 

Пододјељење за стратегију европских интеграција (31040001) 23.625,32 



611100 - Бруто плате 

Смањење планираних средстава за бруто плате односи се на: 

 

▪  смањење периода ангажовања са 12 на 7 мјесеци на позицији "Виши стручни 

сарадник за координацију обавеза у процесу европских интеграција", платни разред 

VII6, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извршилац 

 

▪  смањење периода ангажовања са 4 мјесеца на 1 мјесец на позицији "Виши стручни 

сарадник за координацију обавеза у процесу европских интеграција", платни разред 

VII6, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извршилац 16.564,32 

613100 - Путни трошкови 

Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 

- 613112 – Трошкови превоза у земљи службеним средствима у износу од 300,00 КМ 

- 613114 – Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи у износу  

                   од 1.000,00 КМ 

- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 500,00 КМ 

- 613121 – Трошкови превоза у иностранству јавним средствима у износу  

                  од 1.000,00 КМ 

- 613124 – Трошкови смјештаја за службена путовања у иностранству у износу  

                  од 500,00 КМ 3.300,00 

613300 - Издаци за комуналне услуге 

Смањење планираних средстава на аналитичкој ставци 613322 – Издаци телефонских 

и поштанских услуга (ПТТ) 300,00 

613500 - Издаци за услуге превоза и горива 

Смањење планираних средстава се односи на сљедеће аналитичке ставке: 

- 613511 – Бензин у износу од 1.000,00 КМ  

- 613512 – Дизел у износу од 500,00 КМ 1.500,00 

613900 - Уговорене услуге 

Смањење планираних средстава се односи на сљедеће аналитичке ставке: 

- 613919 – Остали издаци за информисање у износу од 961,00 

- 613922 – Услуге стручног образовања у износу од 1.000,00 КМ 1.961,00 

СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 539.630,44 

Средства резерве (29010001) 
539.630,44 

613900 – Уговорене услуге 

Смањење планираних средстава 539.630,44 

У К У П Н О: 7.227.256,49 

 

 

Члан 4 

 

Средства из чланова 1, 2 и 3 ове одлуке у износу од 12.551.343,74 КМ распоређују се у Буџету 

Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину, на сљедеће организационе, економске кодове и 

аналитичке ставке: 

 

Одјељење/Институција ИЗНОС 

КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 79.448,30 

Кабинет градоначелника (11010001) 19.448,30 



613900 – Уговорене услуге 

Уводи се нова аналитичка ставка 613911 – Услуге медија – "Пројекат Савјета 

Европе – Јачање заштите националних мањина у Босни и Херцеговини" 

13.999,60 

613900 - Уговорене услуге 

Уводи се нова аналитичка ставка 613912 – Услуге штампања – "Пројекат Савјета 

Европе - Јачање заштите националних мањина у Босни и Херцеговини" 

1.448,70 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат: "Набавка рачунара, принтера, факс-апарата и 

друге компјутерске опреме за потребе Управне инспекције" 

4.000,00 

Сектор за информисање (11020001) 30.000,00 

613900 - Уговорене услуге 

Уводи се нова аналитичка ставка 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине 

- "Реализација програма новогодишњег концерта" 

30.000,00 

Секретаријат Владе (11020007) 30.000,00 

613900 - Уговорене услуге 

Уводи се нова аналитичка ставка 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине 

- "Консултантске услуге у пројекту јавно-приватног партнерства »Пројектовање, 

замјена, уградња и одржавање ЛЕД свјетиљки јавне расвјете на подручју Брчко 

дистрикта БиХ«" 

30.000,00 

ПРАВОСУЂЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 15.000,00 

Правосудна комисија (12010001) 15.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат: "Рјешавање проблема плављења подрума у 

згради Правосудне комисије" 15.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЈЕДНОСТ 243.560,51 

Пододјељење за заштиту и спасавање (14010001) 243.560,51 

613900 - Уговорене услуге 

Уводе се нове аналитичке ставке 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине 

- "Израда пројекта процјене угрожености територије Брчко дистрикта БиХ од 

природних и других несрећа – поткомпонента 3B" у износу од 26.327,82 КМ и  

"Израда студије изградње капацитета за отпорност на катастрофе (институција 

Брчко дистрикта БиХ) – поткомпонента 3B" у износу од 25.232,69 КМ 

51.560,51 

821200 - Набавка грађевина 

Увећање планираних средстава на капиталном пројекту: "Спољно уређење око 

подручних ватрогасних домова" 
147.000,00 

821300 - Набавка опреме 

Увећање планираних средстава на капиталном пројекту: "Набавка центрифугалне 

пумпе за ватрогасно возило високог и ниског притиска" 
45.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ 105.962,39 

Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ (15010001) 94.872,49 

821200 - Набавка грађевина 
Уводи се нови капитални пројекат:  

"Изградња  МЗ Марковић Поље 20.000,00 КМ и изградња МЗ Горице 20.000,00 

КМ" 40.000,00 



614300 – Грантови непрофитним организацијама 

Уводе се нове аналитичке ставке 614311 – Грантови непрофитним 

организацијама – „Грант МЗ Бузекара за уређење дворишта МЗ“ у износу од 

10.000,00 КМ и 

"Грант МЗ Витановићи за набавку намјештаја, ТВ-апарата, компјутерске опреме 

и друге опреме за потребе МЗ" у износу од 5.154,00 КМ 15.154,00 

821200 - Набавка грађевина 
Уводи се нови капитални пројекат:  

"Почетак изградње зграде МЗ Вукшић, насеље Доњи Вукшић" 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат: "Реконструкција и санација и инвестиционо 

одржавање објеката – санација објекта МЗ Омербеговача" 24.618,00 

614300 – Грантови непрофитним организацијама 

Уводи се нова аналитичка ставка 614311 – Грантови непрофитним 

организацијама – „Грант МЗ Брод Брчко дистрикт БиХ за увођење централног 

гријања" 5.100,49 

Пододјељење за информатику (15020001) 4.225,50 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат: "Реконструкција – одржавање апликација" 4.225,50 

Пододјељење за људске ресурсе (15030001) 6.864,40 

613900 - Уговорене услуге 

Уводи се нова аналитичка ставка  613936 – Услуге по уговорима о дјелу и други 

незапослени 5.000,00 

821300 - Набавка опреме 

Увећање планираних средстава на капиталном пројекту: "Рачунарска и друга 

опрема" 1.864,40 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ФИНАНСИЈЕ 20.000,00 

Канцеларија директора Дирекције за финансије (16010001) 20.000,00 

614300 – Грантови непрофитним организацијама 

Уводи се нова аналитичка ставка 614311 – Грантови непрофитним 

организацијама – "Грант Удружењу рачуновођа и ревизора Брчко дистрикта 

БиХ" 20.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ, СПОРТ И КУЛТУРУ 535.555,90 

Пододјељење за привредни развој (17010001) 300.000,00 

615200 - Капитални грантови појединцима, непрофитним организацијама 

Уводи се нова аналитичка ставка 615231 – Капитални грантови осталим 

организацијама – "Грант ЈП »ЛУКА БРЧКО« Брчко за набавку контејнерског 

телескопског виличара" 

300.000,00 

Пододјељење за туризам, културу и спорт (17020001) 235.555,90 

614300 – Грантови непрофитним организацијама 

Уводи се нова аналитичка ставка 614311 – Грантови непрофитним 

организацијама – „Грант Фудбалском клубу Борац Ражљево  за помоћ у раду и 

набавку материјала за спортске трибине“ 30.000,00 

614300 – Грантови непрофитним организацијама 

Уводи се нова аналитичка ставка 614311 – Грантови непрофитним 

организацијама – „Грант Фудбалском клубу Избор Брчко за реконструкцију 

постојеће дренаже на фудбалском терену“ 5.000,00 



614300 – Грантови непрофитним организацијама 

Уводи се нова аналитичка ставка 614311 – Грантови непрофитним 

организацијама – „Грант Фудбалском клубу Илићка 01 Илићка, Брчко за 

наставак изградње трибина, свлачионица и остале инфраструктуре на стадиону“ 72.484,00 

614300 – Грантови непрофитним организацијама 

Уводи се нова аналитичка ставка 614311 – Грантови непрофитним 

организацијама – „Грант Фудбалском клубу Трешњевка Маоча за уређење 

стадиона“ 46.571,90 

614300 – Грантови непрофитним организацијама 

Уводи се нова аналитичка ставка 614311 – Грантови непрофитним 

организацијама – „Грант Фудбалском клубу »Јединство« Брчко за помоћ у раду 

клуба“ 50.000,00 

614300 – Грантови непрофитним организацијама 

Уводи се нова аналитичка ставка 614311 – Грантови непрофитним 

организацијама – „Грант Кајак-кану клубу »Хариз Суљић« Брчко за помоћ у раду 

клуба“ 10.000,00 

821200 - Набавка грађевина 
Уводи се нови капитални пројекат:  

"Изградња трибина на фудбалском игралишту НК Динамо у МЗ Приједор, 

Брчко" 13.500,00 

821200 - Набавка грађевина 
Уводи се нови капитални пројекат:  

"Изградња дјечје играонице – игралишта у МЗ Мераје, Брчко" 3.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат: "Извођење радова на реконструкцији, 

санацији и ревитализацији Куле у Бијелој, Брчко" 5.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО И 

ВОДОПРИВРЕДУ 3.178.521,21 

Пододјељење за пољопривреду (18020001) 3.000.000,00 

613900 - Уговорене услуге 

Увећање планираних средстава на аналитичкој ставци 613936 – Услуге по 

уговорима о дјелу и други незапослени 40.000,00 

614200 - Грантови појединцима 

Увећање планираних средстава на аналитичкој ставци 614239 – Остали грантови 

појединцима – "Подстицаји у пољопривреди" 2.950.000,00 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат: "Набавка рачунарске и друге опреме" 10.000,00 

Пододјељење за шумарство и водопривреду (18030001) 
153.521,21 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат: "Набавка намјештаја за Одсјек водопривреде" 3.000,00 

821300 - Набавка опреме  

Уводи се нови капитални пројекат: "Набавка опреме за Одсјек водопривреде 

(компјутери, намјештај и сл.)" 6.358,09 



821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат  "Изградња потпорних зидова оштећених у 

поплавама у Кишељаку, МЗ Г. Зовик – наставак радова" 
25.628,57 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат  "Изградња потпорног зида у кориту 

Рашљанског потока код куће Синановић Неџада у МЗ Рашљани – извођење 

радова" 6.932,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат  "Уређење потока Јагоштица у МЗ 

Шаторовићи - наставак радова" 
16.764,07 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат  "Реконструкција љетног насипа уз корито 

ријеке Теке у МЗ Вукшић" 
21.335,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат  "Изградња потпорног зида код другог моста у 

Рашљанима, МЗ Рашљани" 
7.093,72 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат "Изградња потпорног зида у кориту Сутичког 

потока на локацији код куће Мује Авдића у МЗ Рашљани" 
17.777,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Увећање планираних средстава на капиталном пројекту "Израда пројектне 

документације за изградњу хидротехничког објекта с циљем заштите стамбеног 

објекта Исмета Дидића од великих вода потока Говнеч у МЗ Паланка" 
5.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат  "Санација оштећења обала и дна одводних 

канала и гравитационог испуста на устави у Вучиловцу - поткомпонента 2А" 22.175,03 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат  "Санација штете - санација оштећења на 

каналској мрежи хидромелиорационог система Обједа на подручју Вучиловца и 

Крепшића - поткомпонента 2А" 
21.457,73 

Пододјељење за ветеринарство (18040001) 25.000,00 

613400 - Набавка материјала и ситног инвентара 

Уводи се нова аналитичка ставка 613485 - Остали материјал - "Набавка пасоша за 

идентификацију чипованих паса" 25.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 1.100.000,00 

Служба за администрацију и статистику Одјељења (19010001) 1.100.000,00 

821300  Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Набавка ЦТ апарата" 1.100.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 114.255,47 

Пододјељење за заједничке послове (20030001) 81.298,14 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат  "Реконструкција просторија за смјештај 

Пододјељења, климатизација и уградња гријања" 81.298,14 

ЈУ Једанаеста основна школа Зовик (20050011) 5.157,33 

613400 - Набавка материјала и ситног инвентара 

Уводи се нова аналитичка ставка 613416 – Ситан инвентар 2.500,00 



821300  Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Набавка намјештаја" 2.657,33 

ЈУ Економска школа Брчко дистрикт БиХ (20060001) 3.000,00 

613900 - Уговорене услуге 
Уводи се нова аналитичка ставка 613934 - Компјутерске услуге - софтвери 150,00 

821300  Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Набавка лаптопа и телевизора" 2.850,00 

ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Брчко дистрикт БиХ (20060003) 24.800,00 

821300  Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Набавка опреме за опремање мултимедијалне 

учионице" 7.000,00 

821300  Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Набавка и уградња клима-уређаја" 2.800,00 

821300  Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Набавка компјутера, мултимедијалних 

пројектора и телевизора" 15.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И 

ИМОВИНСКОПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 1.930.984,32 
Пододјељење за издавање локационих услова и заштиту околине 

(21010001 ) 306.843,69 

611100 - Бруто плате 

Увећање планираних средстава за бруто плате се односи на средства неопходна 

за исплату разлике плате због привременог распоређивања запосленика са 

позиције "Виши стручни сарадник за заштиту културно-историјских објеката", 

платни разред VIII1, мјесечна бруто плата 2.300,25 КМ, 1 извршилац,  на 

позицију "Шеф Пододјељења за издавање локационих услова и заштиту 

околине", платни разред VIII5, мјесечна бруто плата 3.060,66 КМ, 1 извршилац, 

за период ангажовања 9 мјесеци 6.843,69 

821500 - Набавка сталних средстава у облику права 

Уводи се нови капитални пројекат "Израда Просторног плана Брчко дистрикта 

БиХ" 300.000,00 

Пододјељење за имовинскоправне послове (21020001) 1.601.140,63 

611100 - Бруто плате 

Увећање планираних средстава за бруто плате се односи на средства неопходна 

за исплату разлике плате због привременог распоређивања запосленика са 

позиције "Стручни савјетник за имовинскоправне послове", платни разред VIII3, 

мјесечна бруто плата 2.680,45 КМ, 1 извршилац,  на позицију "Шеф 

Пододјељења за имовинско-правне послове", платни разред VIII5, мјесечна бруто 

плата 3.060,66 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 3 мјесеца 1.140,63 

821100 - Набавка земљишта и шума 

Уводи се нови капитални пројекат "Експропријација земљишта у сврху 

регулације ријеке Брке" 1.600.000,00 

Пододјељење за израду просторно-планске документације и  

пројектовање јавних објеката (21030001 ) 23.000,00 

611100 - Бруто плате 

Увећање планираних средстава за бруто плате се односи на средства неопходна 

за исплату разлике плате по повратку на посао након суспензије за запосленика 

на позицији "Виши стручни сарадник за израду просторно-планске 

документације", платни разред VIII1, мјесечна бруто плата 2.300,25 КМ 7.000,00 



821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Набавка намјештаја" 16.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 619.484,51 

Пододјељење за капиталне инвестиције (230200001) 619.484,51 

615200 - Капитални грантови појединцима, непрофитним организацијама 

Уводи се нова аналитичка ставка 615231 - Капитални грантови осталим 

организацијама – "Грант ЈП Комунално Брчко Брчко дистрикт БиХ за изградњу 

замјенске трафостанице КБТС 10/0,4 kV, 400 kVA умјесто постојеће БСТС 10/0,4 

kV водовод 2, 100 kVA и каблирање дијела 10 kV далековода Горице" 135.000,00 

821200  Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња канализационе мреже код кућа К. 

Мехмедовић Рамиза, Г. Рахић" 5.000,00 

821200  Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Израда пројектне документације за изградњу 

водоводне мреже од Доњег Вукшића – Дренаве" 5.000,00 

821200 - Набавка грађевина 
Уводи се нови капитални пројекат  "Израда инвестиционо-техничке 

документације и имплементација пројекта припајања постојећег локалног 

водоводног система (водоводне мреже) насеља Брезово Поље у централни 

водоводни систем – прва фаза" 90.000,00 

821200 - Набавка грађевина 
Уводи се нови капитални пројекат  "Изградња канализације од куће Самида 

Каралића до раскрснице, МЗ Горњи Рахић" 
20.000,00 

821200 - Набавка грађевина 
Уводи се нови капитални пројекат  "Полагање водоводних и канализационих 

цијеви у Сарајевској ул. (поред праонице), МЗ Бродуша" 
36.000,00 

821200 - Набавка грађевина 
Уводи се нови капитални пројекат "Полагање водоводних и канализационих 

цијеви у Ул. Фазловићи и Тракошевићи, МЗ Бродуша" 
45.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат  "Реконструкција - санација канализационе 

мреже на раскрсници Х. Х. Јерковића" 
27.000,00 

821200 - Набавка грађевина 
Уводи се нови капитални пројекат  "Средства за подршку реализације 

капиталних пројеката (припрема пројектне документације, извођење радова и 

остала логистика за завршетак капиталних пројеката)" 
12.500,00 

821200 - Набавка грађевина 
Уводи се нови капитални пројекат  "Изградња кућице са пратећом опремом на 

субартеском бунару у Новом Насељу Брезово Поље - Петковача" 

17.660,00 

821200 - Набавка грађевина 
Уводи се нови капитални пројекат  "Пројектовање и извођење радова - средства 

за дофинансирање капиталних пројеката и рјешавање по захтјевима МЗ (до макс. 

5.000 КМ)" 
5.000,00 

821200 - Набавка грађевина 
Уводи се нови капитални пројекат  "Израда инвестиционо-техничке 

документације и имплементација пројекта припајања постојећег локалног 

водоводног система (водоводне мреже) насеља Доњи Брезик у централни 

водоводни систем – прва фаза, МЗ Доњи Брезик" 
90.000,00 



821200 - Набавка грађевина 
Уводи се нови капитални пројекат  "Изградња водовода и канализације у Улици 

фра Шимуна Филиповића од броја 72 до броја 78, МЗ Кланац" 
15.000,00 

821200 - Набавка грађевина 
Уводи се нови капитални пројекат  "Канализациона мрежа у МЗ Ограђеновац" 96.324,51 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат  "Санација и заштита постојећих бунара, 

заселак Махољаши, МЗ Шаторовићи" 
10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат  "Наставак активности на изградњи водоводне 

мреже у МЗ Боће" 
10.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ 3.238.992,12 

Пододјељење за путеве и паркове (24020001) 3.238.812,04 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат: "Наставак изградње тротоара од пута Брчко– 

Тузла до бетонаре у Горњем Брезику, МЗ Горњи Брезик" 
20.000,00 

821200 - Набавка грађевина 
Уводи се нови капитални пројекат: "Израда аутобуских стајалишта са нишама на 

магистралним, регионалним, локалним путевима према захтјевима МЗ, школа и 

грађана" 27.726,04 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат: "Наставак изградње тротоара од пута Брчко– 

Тузла до бетонаре у МЗ Горњи Брезик" 
10.000,00 

821200 - Набавка грађевина 
Уводи се нови капитални пројекат: "Изградња потпорног зида поред главног пута 

Рашљани, код куће Златић Вахида, МЗ Рашљани" 
30.000,00 

821200 - Набавка грађевина 
Уводи се нови капитални пројекат: "Изградња аутобуских стајалишта са нишама 

на магистралним, регионалним, локалним путевима према захтјевима МЗ, школа 

и грађана" 35.669,05 

821300 - Набавка опреме 
Уводи се нови капитални пројекат: "Набавка канцеларијске опреме - намјештај" 

2.500,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат: "Асфалтирање Вукосавачке улице од броја 15 

до 27 у Мјесној заједници 1. мај" 
20.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат: "Наставак асфалтирања пута Дамјановићи– 

Бркићи у МЗ Слијепчевићи" 
30.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат: "Наставак реконструкције Улице Арифа 

Дервишевића од бр.1, МЗ Кланац" 
35.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат: "Асфалтирање пута према гробљу у Мјесној 

заједници Горње Дубравице" 
58.500,00 



821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат: "Наставак реконструкције дијела Узуновића 

улице (друга трака Булевара, Куглана – пружни прелаз)" 
450.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат: "Наставак асфалтирања пута у засеоку 

Дамјановићи крај куће Лазара Дамјановића у МЗ Слијепчевићи" 
10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат: "Завршетак асфалтирања пута у МЗ 

Слијепчевићи, заселак Митровићи" 
7.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат: "Наставак асфалтирања пута у засеоку 

Дамјановићи крај куће Лазара Дамјановића у МЗ Слијепчевићи" 
15.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат: "Наставак асфалтирања пута Каблиновићи у 

МЗ Сандићи" 
40.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат: "МЗ Брод – Израда оборинске одводње и 

замјена коловозног застора на путу према мјесној заједници и џамији" 
2.240,46 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат: "Завршетак асфалтирања пута у Јурковићима 

према кући Ивана Јурковића - Иванчина (50 м), Бијела" 
7.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат: "Наставак изградње пута, МЗ Исламовац" 

10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат: "Наставак асфалтирања пута у засеоку 

Фрањићи  МЗ Доњи Вукшич" 
25.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат: "Пројектовања, надзор и инвестиционо-

техничка документација за реализацију капиталних пројеката" 
158.176,49 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат: "Асфалтирање пута к. ч. 970 у Мјесној 

заједници Бузекара" 
15.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат: "Изградња пута у МЗ Уловић дионица од 

главног пута према Мијатовићима" 
10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат: "Завршетак асфалтирања пута према кући 

Тадије Гељић, МЗ Бијела" 
5.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат: "Завршетак асфалтирања пута према кући 

Мате Токина, МЗ Бијела" 
5.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат: "Асфалтирање пута к. ч. 860/1 у МЗ Брезово 

Поље Село" 
15.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат: "Асфалтирање пута Јокићи, МЗ Дубраве" 

15.000,00 



821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат: "Асфалтирање пута Бојићи, број парцеле: 

1105/5, 1105/7 и дио парцеле 1105/6, МЗ Бијела" 
18.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат: "Асфалтирање пута у засеоку Маргетићи (од 

куће Петра Маргетића до излаза на главни пут), МЗ Вучиловац" 
27.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат: "Асфалтирање улице и паркиралишта иза 

борачке зграде у продужетку Улице Илићка VIII према МЗ" 
20.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат: "Реконструкција Улице бискупа Јосипа 

Стадлера од броја 1 до раскрснице, МЗ Ново Брчко" 
15.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат: "Реконструкција и асфалтирање Новобродске 

улице 100 м МЗ Брод" 
10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат: "Наставак асфалтирања пута до Пешине куће 

у МЗ Ражљево" 
5.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат: "Асфалтирање пута Угори–Водоторањ, 

наставак к. о. Брка, МЗ Брка" 
10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат: "Реконструкција крака Узуновића улице до 

раскрснице са Ул. Д. Максимовић (према Тушу)" 
30.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Уводи се нови капитални пројекат: "Наставак асфалтирања пута од насеља 

Анићи ка Првој ОШ – подручна школа Доњи Брезик у МЗ Доњи Брезик" 
45.000,00 

615200 - Капитални грантови појединцима, непрофитним организацијама 

Уводи се нова аналитичка ставка 615231 - Капитални грантови осталим 

организацијама - "Грант ЈП »Путеви Брчко« д. о. о. Брчко дистрикт БиХ, за 

додатно финансирање и завршетак изградње заобилазнице око града Брчко, 

према Закључку Скупштине Брчко дистрикта БиХ, број: 01-02-435/18 од 25. јула 

2018. године" 2.000.000,00 

Пододјељење за јавни саобраћај и одржавање возила (24040001) 180,08 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат: "Рачунарска опрема" 180,08 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНИ РЕГИСТАР 635.565,84 

Пододјељење за катастарске књиге (25030001) 250.000,00 

821500 - Набавка сталних средстава у облику права 

Уводи се нови капитални пројекат "Набавка катастарског софтвера за потребе 

Владе Брчко дистрикта БиХ" 250.000,00 

Служба за архив (25060001) 385.565,84 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Зграда архива – завршетак изградње" 385.565,84 



КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ 734.013,17 

Сектор одржавање (27010003) 734.013,17 

821200 - Набавка грађевина 

Увећање планираних средстава на капиталном пројекту "Завршетак изградње 

дјечијег игралишта у насељу Циглана, МЗ Мујкићи" 233,42 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Реконструкција канцеларијског простора у 

згради Мост за потребе Одјељења за комуналне послове" 62.578,90 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Реконструкција спортске дворане Гимназије 

у Брчком, за потребе одбојкашких клубова" 180.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Иницијална средства за пројектовање и 

изградњу централног трга у МЗ Маоча" 9.823,92 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Иницијална средства за изградњу дома у 

насељу Прутаче" 9.298,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња објекта читаонице на постојећим 

темељима у Буковцу" 1.302,79 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња нових просторија у МЗ 

Шаторовићи, заселак Репино Брдо" 30.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Пројектовање и изградња дома у насељу 

Прутаче, Маоча" 9.144,14 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Наставак изградње Дома културе у МЗ 

Шаторовићи" 70.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Уређење дјечјег игралишта и набавка опреме 

у МЗ Брод" 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Уређење спортског терена у Ш насељу 

(рефлектори, клупе, кошеви и ограда око игралишта) МЗ Бијељинска цеста" 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Наставак реконструкције Дома културе МЗ 

Маоча (гријање)" 4.324,70 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Пројектовање и изградња трибина НК 

Трешњевка Маоча, МЗ Маоча" 3.428,10 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Наставак радова на фудбалском игралишту 

ОФК Горњи Брезик, МЗ Горњи Брезик" 4.014,48 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Иницијална средства за изградњу дјечје 

играонице у МЗ Српска Варош" 5.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Израда пројектне документације и почетак 

изградње спортске сале у Буквику" 72.544,65 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Асфалтирање стаза, навлачење земљишта и 

уређење паркинга испред Дома Улице, МЗ Улице" 15.000,00 



821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Асфалтирање паркинга испред игралишта МЗ 

Вукшић" 7.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Реконструкција и доградња надстрешнице 

изнад чесме у МЗ Стари Расадник код дома МЗ" 10.000,00 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Уградња и набавка електрокотла за 

централно гријање за потребе градске галерије" 5.131,89 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Завршетак реконструкције Дома културе у 

МЗ Брезово Поље" 47.255,94 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Завршетак изградње Дома културе у МЗ 

Маоча" 12.869,47 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Реконструкција и санација простора око 

занатског центра" 47.063,30 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Уређење и асфалтирање простора око зграда 

и паркиралишта у граду" 25.460,45 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат  "Изградња и уређење паркиралишта код 

гробља у Новом Насељу Брезово Поље" 2.539,02 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат  "Наставак изградње свлачионица на стадиону 

ФК Југовић у МЗ Гредице 1" 30.000,00 

614400 - Субвенције јавним предузећима 

Уводи се нова аналитичка ставка 614411 - Субвенције јавним предузећима и 

фондовима - "Грант за ЈП Комунално Брчко д. о. о. Брчко, за кошење и крчење 

неконтролисаних површина на подручју Брчко дистрикта БиХ" 50.000,00 

У К У П Н О: 12.551.343,74 

 

 

Члан 5 

 

Укупан Буџет Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину износиће 249.788.093,05 КМ. 

 

 

Члан 6 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Канцеларије градоначелника, на 

организационом коду 11010001 – Кабинет градоначелника, на економском коду 613900 – 

Уговорене услуге, планирани износ средстава умањује се за 10.000,00 КМ на аналитичкој 

ставци 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Укупни оперативни трошкови за 

имплементацију пројекта хитног опоравка од поплава БиХ, који се финансира из кредитних 

средстава Свјетске банке (FERP) – компонента IIIA“, 

а истовремено, 

на истом организационом коду, на економском коду 821300 – Набавка опреме, планирани износ 

средстава увећава се за 10.000,00 КМ, а односи се на увођење новог капиталног пројекта: 



„Набавка рачунара, принтера, факс-апарата и друге компјутерске опреме за Пројекат 

хитног опоравка од поплава БиХ, који се финансира из кредитних средстава Свјетске 

банке (FERP) – компонента IIIA“. 

 

Члан 7 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Канцеларије градоначелника, на 

организационом коду 11070001 – Канцеларија координатора за реформу јавне управе, на 

економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањује се за 25.050,00 

КМ, 

а истовремено,  

на организационом коду 11020007 – Секретаријат Владе, на економском коду 611100 – Бруто 

плате, планирани износ средстава увећава се за 25.050,00 КМ. 

 

 

Члан 8 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Канцеларије градоначелника, на 

организационом коду 11020008 – Сектор за опште послове и стратешко планирање, на 

економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањује се за 55.000,00 

КМ, на економском коду 612100 – Допринос на терет послодавца, планирани износ средстава 

умањује се за 776,00 КМ, 

а истовремено,  

на организационом коду 11020005 – Сектор за координацију политика и правне послове, на 

економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава увећава се за 55.000,00 

КМ, на економском коду 612100 – Допринос на терет послодавца, планирани износ средстава 

увећава се за 776,00 КМ. 

 

Члан 9 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Канцеларије градоначелника, на 

организационом коду 11030001 – Инспекторат, на економском коду 613900 – Уговорене услуге, 

планирани износ средстава умањује се за 10.000,00 КМ, на аналитичкој ставци 613991 – 

Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Рушење, уклањање и друго по закључку о извршењу 

рјешења инспекције“, 

а истовремено,  

на истом организационом коду, на економском коду 612100 – Допринос на терет послодавца, 

планирани износ средстава увећава се за 10.000,00 КМ. 

 

 

Члан 10 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Канцеларије градоначелника, на 

организационом коду 11070001 – Канцеларија координатора за реформу јавне управе, на 

економском коду 612100 – Допринос на терет послодавца, планирани износ средстава умањује 

се за 100,00 КМ, 

а истовремено,  

на организационом коду 11020002 – Законодавна канцеларија, на економском коду 612100 – 

Допринос на терет послодавца, планирани износ средстава увећава се за 100,00 КМ. 

 

 

 

 



Члан 11 

 

У Капиталном буџету за 2018. годину Канцеларије градоначелника, на организационом коду 

11030001 – Инспекторат, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ 

средстава умањује се за 900.000,00 КМ. 

Наведено умањење планираних средстава односи се на брисање капиталног пројекта: 

„Изградња зграде Инспектората“, 

а истовремено, 

на истом организационом коду, планирани износ средстава увећава се за 900.000,00 КМ, а 

односи се на увођење нових капиталних пројеката: 

 

- економски код 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, капитални пројекат 

„Реконструкција и санација зграде за потребе Инспектората“ у износу од 400.000,00 КМ; 

- економски код 821300 – Набавка опреме, капитални пројекат „Набавка намјештаја и 

опреме“ у износу од 400.000,00 КМ и 

- економски код 821300 – Набавка опреме, капитални пројекат „Набавка аутомобила“ у 

износу од 100.000,00 КМ. 

 

Члан 12 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину правосуђа Брчко дистрикта БиХ, на 

организационом коду 12010001 – Правосудна комисија, на економском коду 611100 – Бруто 

плате, планирани износ средстава умањује се за 25.000,00 КМ, 

а истовремено, 

на истом организационом коду, на економском коду 612100 – Допринос на терет послодавца, 

планирани износ средстава увећава се за 25.000,00 КМ. 

 

 

Члан 13 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину правосуђа Брчко дистрикта БиХ, на 

организационом коду 12020001 – Основни суд, на економском коду 611100 – Бруто плате, 

планирани износ средстава умањује се за 1.000,00 КМ, 

а истовремено, 

на истом организационом коду, на економском коду 612100 – Допринос на терет послодавца, 

планирани износ средстава увећава се за 1.000,00 КМ. 

 

 

Члан 14 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину правосуђа Брчко дистрикта БиХ, на 

организационом коду 12040001 – Тужилаштво, на економском коду 611100 – Бруто плате, 

планирани износ средстава умањује се за 1.350,00 КМ, 

а истовремено,  

на истом организационом коду, на економском коду 612100 – Допринос на терет послодавца, 

планирани износ средстава увећава се за 1.350,00 КМ. 

 

 

Члан 15 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Полиције Брчко дистрикта БиХ, на 

организационом коду 13010001 – Униформисана крим полиција и друго, на економском коду 

611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањује се за 8.000,00 КМ, 



а истовремено, 

на истом организационом коду, на економском коду 611200 – Накнаде трошкова запослених и 

скупштинских посланика, на аналитичкој ставци 611225 – Отпремнине због одласка у пензију и 

прекобројности, планирани износ средстава увећава се за 8.000,00 КМ. 

 

 

Члан 16 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Полиције Брчко дистрикта БиХ, на 

организационом коду 13020001 – Администрација, на економском коду 611100 – Бруто плате, 

планирани износ средстава умањује се за 3.500,00 КМ,  

а истовремено,  

на истом организационом коду, на економском коду 612100 – Допринос на терет послодавца, 

планирани износ средстава увећава се за 3.500,00 КМ. 

 

 

Члан 17 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за јавну безбједност, на 

организационом коду 14010001 – Пододјељење за заштиту и спасавање, на економском коду 

611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањује се за 21.000,00 КМ на ставци 

„Прековремени рад“,  

а истовремено,  

- на истом организационом коду, на економском коду 611200 – Накнаде трошкова запослених и 

скупштинских посланика, планирани износ средстава увећава се за 14.000,00 КМ, на 

аналитичкој ставци 611225 – Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности и 

- на организационом коду 14020001 – Пододјељење за издавање дозвола и овлашћења у 

грађевинарству, осталим гранама привреде и физичким лицима, на економском коду 611200 – 

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика, планирани износ средстава увећава 

се за 7.000,00 КМ на аналитичкој ставци 611225 – Отпремнине због одласка у пензију и 

прекобројности. 

 

Члан 18 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за јавну безбједност, на 

организационом коду 14010001 – Пододјељење за заштиту и спасавање, на економском коду 

613700 – Издаци за текуће одржавање, планирани износ средстава умањује се за 30.000,00 КМ 

на аналитичкој ставци 613724 – Услуге поправки и одржавања путева, жељезница и мостова – 

„Картирање земљишта и геомеханичка испитивања“  

а истовремено,  

на истом организационом коду, на економском коду 613900 – Уговорене услуге, планирани 

износ средстава увећава се за 30.000,00 КМ, на аналитичкој ставци 613991 – Остале 

неспоменуте услуге и дажбине – „Израда пројеката и пројектног надзора за санацију клизишта“. 

 

 

Члан 19 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за јавну безбједност, на 

организационом коду 14010001 – Пододјељење за заштиту и спасавање, на економском коду 

613700 – Издаци за текуће одржавање, планирани износ средстава умањује се за 35.000,00 КМ 

на аналитичкој ставци 613724 – Услуге поправки и одржавања путева, жељезница и мостова - 

„Санација клизишта и изградња потпорних зидова“  

а истовремено,  



на истом организационом коду, на економском коду 613900 – Уговорене услуге, планирани 

износ средстава увећава се за 35.000,00 КМ, на аналитичкој ставци 613936 – Услуге по 

уговорима о дјелу и други незапослени. 

 

 

Члан 20 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за јавну безбједност, на 

организационом коду 14010001 – Пододјељење за заштиту и спасавање, на економском коду 

613700 – Издаци за текуће одржавање, планирани износ средстава умањује се за 10.000,00 КМ 

на аналитичкој ставци 613722 – Услуге поправки и одржавања опреме – „Алармни систем, 

видео-надзор, ел. читачи“  

а истовремено,  

на истом организационом коду, на економском коду 821300 – Набавка опреме, планирани износ 

средстава увећава се за 10.000,00 КМ а односи се на увођење се новог капиталног пројекта 

„Набавка специјалне опреме за Горску службу спасавања“. 

 

 

Члан 21 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за јавну безбједност, на 

организационом коду 14020001 – Пододјељење за издавање дозвола у грађевинарству, осталим 

гранама привреде и физичким лицима, на економском коду 613900 – Уговорене услуге, 

планирани износ средстава умањује се за 40.000,00 КМ на аналитичкој ставци 613918 – Остале 

уговорене услуге Одјељења – „Рушење објеката“, 

а истовремено,  

на организационом коду 14010001 – Пододјељење за заштиту и спасавање, на економском коду 

821300 – Набавка опреме, планирани износ средстава увећава се за 40.000,00 КМ а односи се 

на  увођење се новог капиталног пројекта: 

„Финансирање трошкова ПДВ-а за донирану опрему (два возила) јапанске владе“. 

 

 

Члан 22 
 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за стручне и административне 

послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ, на 

економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, на аналитичкој ставци 

614311 – Грантови непрофитним организацијама – „Грант МЗ Паланка Брчко дистрикт БиХ за 

изградњу заштите од поплава код куће Дидић Исмета“, планирани износ средстава умањује се 

за 7.000,00 КМ,  

а истовремено,   

у Капиталном буџету за 2018. годину Одјељења за пољопривреду, шумарство и водопривреду, 

на организационом коду 18030001 – Пододјељење за шумарство и водопривреду, на 

економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани износ 

средстава увећава се за 7.000,00 КМ. 

Наведено увећање планираних средстава односи се на капитални пројекат:  

„Израда пројектне документације за изградњу хидротехничког објекта с циљем заштите 

стамбеног објекта Исмета Дидића од великих вода потока Говнеч у МЗ Паланка“,   

који истовремено мијења назив у: 

„Израда пројектне документације и извођење радова на изградњи хидротехничког објекта с 

циљем заштите стамбеног објекта Исмета Дидића од великих вода потока Говнеч у МЗ 

Паланка“. 

 



Члан 23 
 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за стручне и административне 

послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ, на 

економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, аналитичка ставка 614311 – 

Грантови непрофитним организацијама – „Грант МЗ Витановићи Брчко дистрикт БиХ за 

изградњу макадамског пута до цркве у Витановићима према Батњичу, издизање пута, те израда 

канала са обје стране пута“, у износу од 15.000,00 КМ,  

мијења назив у  

„Грант МЗ Витановићи Брчко дистрикт БиХ за уређење и насипање макадамског пута од 

цркве у Витановићима према Батњичу, те уређење и чишћење канала са обје стране 

пута“. 

 

Члан 24 
 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за стручне и административне 

послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ, на 

економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, аналитичка ставка 614311 – 

Грантови непрофитним организацијама – „Грант Удружењу грађана Дистрофичари, Брчко 

дистрикт БиХ, за помоћ у раду“, у износу од 10.000,00 КМ,  

мијења назив у  

„Грант Удружењу грађана Дистрофичар, Брчко дистрикт БиХ, за бањско лијечење 

обољелих од мишићне дистрофије. 

 

 

Члан 25 
 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за стручне и административне 

послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ, на 

економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, аналитичка ставка 614311 – 

Грантови непрофитним организацијама – „Грант МЗ Крепшић Брчко дистрикт БиХ за 

организацију малих олимпијских игара, МЗ Крепшић“, у износу од 5.000,00 КМ,  

мијења назив у  

„Грант МЗ Крепшић 2 Брчко дистрикта БиХ за организацију малих олимпијских игара“. 

 

 

Члан 26 
 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за стручне и административне 

послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ, на 

економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, аналитичка ставка 614311 – 

Грантови непрофитним организацијама – „Грант НВО Боље Брчко за помоћ у раду“, у износу 

од 4.000,00 КМ,  

мијења назив у  

„Грант хуманитарном удружењу грађана Боље Брчко, Брчко дистрикта БиХ за редован 

рад и реализацију програмских циљева“. 

 

 

Члан 27 
 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за стручне и административне 

послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ, на 

економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, аналитичка ставка 614311 – 



Грантови непрофитним организацијама – „Грант Удружењу жена Жене жртве рата Брчко 

дистрикт БиХ за редован рад“, у износу од 3.000,00 КМ,  

мијења назив у  

„Грант Удружењу жена жртава рата РС, Брчко дистрикта БиХ за редован рад“. 

 

 

Члан 28 
 

У Капиталном буџету за 2018. годину Одјељења за стручне и административне послове, на 

организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 

821200 – Набавка грађевина, капитални пројекат „Изградња објекта ОЦ Грчица“ у износу од 

150.000,00 КМ брише се, 

а истовремено,  

у капиталном буџету за 2018. годину Канцеларије за управљање јавном имовином, на 

организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду 821200 – Набавка 

грађевина, планирани износ средстава увећати за 150.000,00 КМ. 

Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта 

„Изградња објекта омладинског дома Грчица“. 

 

 

Члан 29 
 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за стручне и административне 

послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ, на 

економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, аналитичка ставка 614311 – 

Грантови непрофитним организацијама – „Грант Српском омладинском савезу – СОЗ, Брчко 

дистрикт БиХ, за обављање планираних активности“, у износу од 3.000,00 КМ,  

мијења назив у  

„Грант Удружењу грађана Светосавска омладинска заједница епархије Зворничко-

тузланске, Брчко дистрикт БиХ за обављање планираних активности“. 

 

 

Члан 30 
 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за стручне и административне 

послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ, на 

економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, аналитичка ставка 614311 – 

Грантови непрофитним организацијама – „Грант Удружењу жена жртава Републике Српске, 

Брчко дистрикт БиХ за редован рад и набавку канцеларијске опреме“, у износу од 4.000,00 КМ,  

мијења назив у  

„Грант Удружењу жена жртава рата РС“, Брчко дистрикт БиХ за редован рад и набавку 

канцеларијске опреме“. 

 

Члан 31 
 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за стручне и административне 

послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ, на 

економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, аналитичка ставка 614311 – 

Грантови непрофитним организацијама – „Грант Удружењу грађана Легат Екмечић, Брчко 

дистрикт БиХ за помоћ у редовном раду“, у износу од 15.000,00 КМ,  

мијења назив у  

„Грант фондацији Легат кућа Екмечић, Брчко дистрикт БиХ за помоћ у редовном раду“.  

 



 

Члан 32 
 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за стручне и административне 

послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ, на 

економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, аналитичка ставка 614311 – 

Грантови непрофитним организацијама – „Грант Удружењу грађана Стећак, Брчко дистрикт 

БиХ, за реализацију обиљежавања значајних датума и помоћ у редовном раду“, у износу од 

2.000,00 КМ,  

мијења назив у  

„Грант Стећак – одбор за обиљежавање значајних датума и промоцију културно-

историјског наслијеђа Брчког и Босне и Херцеговине, за реализацију обиљежавања 

значајних датума и помоћ у редовном раду“. 

 

 

Члан 33 
 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за стручне и административне 

послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ, на 

економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, аналитичка ставка 614311 – 

Грантови непрофитним организацијама – „Грант Удружењу грађана Стећак, Брчко дистрикт 

БиХ, за обиљежавање значајних датума“, у износу од 5.000,00 КМ,  

мијења назив у  

„Грант Стећак – одбор за обиљежавање значајних датума и промоцију културно-

историјског наслијеђа Брчког и Босне и Херцеговине, за обиљежавање значајних датума“. 

 

 

Члан 34 
 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за стручне и административне 

послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ, на 

економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, аналитичка ставка 614311 – 

Грантови непрофитним организацијама - „Грант Удружењу грађана Феникс – МС, Брчко 

дистрикта БиХ за редован рад“, у износу од 3.000,00 КМ,  

мијења назив у  

„Грант Удружењу за помоћ обољелима од мултипле склерозе Феникс – МС, Брчко за 

редован рад“. 

 

Члан 35 
 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за стручне и административне 

послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ, на 

економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, аналитичка ставка 614311 – 

Грантови непрофитним организацијама – „Грант МЗ Крепшић Брчко дистрикт БиХ за санацију 

њивских путева, МЗ Крепшић“, у износу од 15.000,00 КМ,  

мијења назив у  

„Грант МЗ Крепшић 2 Брчко дистрикт БиХ за санацију њивских путева, МЗ Крепшић 2“. 

 

 

Члан 36 
 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за стручне и административне 

послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ, на 



економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава 

умањује се за 10.000,00 КМ на аналитичкој ставци 614311 – Грантови непрофитним 

организацијама – „Грант МЗ Крепшић 2, Брчко дистрикт БиХ за уређење новог гробља уз 

бившу касарну у Марковић Пољу“  

а истовремено, 

у Капиталном буџету Канцеларије за управљање јавном имовином, на организационом коду 

27010003 – Сектор одржавања, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо 

одржавање, планирани износ средстава увећава се за 10.000,00 КМ на име увођења новог 

капиталног пројекта „Уређење новог гробља уз бившу касарну Марковић Поље“. 

 

 

Члан 37 
 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за стручне и административне 

послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ, на 

економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, аналитичка ставка 614311 – 

Грантови непрофитним организацијама – „Грант МЗ Крбети Брчко дистрикт БиХ за прославу 

дана Светог пророка Илије“, у износу од 3.000,00 КМ,  

мијења назив у  

„Грант МЗ Крбети Брчко дистрикт БиХ за наставак радова у Етно-комплексу“. 

 

 

Члан 38 
 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за стручне и административне 

послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ, на 

економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, аналитичка ставка 614311 – 

Грантови непрофитним организацијама – „Грант Савезу фудбалских судија и инструктора 

Брчко дистрикта БиХ у износу од 1.000,00 КМ,  

мијења назив у  

„Грант Савезу фудбалских судија и инструктора Брчко дистрикта БиХ за помоћ у раду“.  

 

 

Члан 39 
 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Дирекције за финансије, на организационом 

коду 16030001 – Трезор, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава  

умањује се за 4.500,00 КМ,  

а истовремено,  

на организационом коду 16010001 – Канцеларија директора Дирекције за финансије, на 

економском коду 611200 – Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика, 

планирани износ средстава  увећава се за 4.500,00 КМ, на аналитичкој ставци  611231 – 

Накнаде за привремене и повремене послове – „Накнаде члановима Комисије за 

фискализацију“. 

 

Члан 40 
 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Дирекције за финансије, на организационом 

коду 16030001 – Трезор, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава 

умањује се за 7.500,00 КМ,  

а истовремено,  



на организационом коду 16040001 – Пореска управа, на економском коду 613400 – Набавка 

материјала и ситног инвентара, планирани износ средстава увећава се за 7.500,00 КМ, на 

аналитичкој ставци 613416 – Ситан инвентар – „Набавка 5.000 сетова фискалних пломби“. 

 

 

Члан 41 
 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Дирекције за финансије, на организационом 

коду 16020001 – Стручна служба Дирекције за финансије, на економском коду 611100 – Бруто 

плате, планирани износ средстава умањује се за 16.000,00 КМ,  

а истовремено,  

на организационом коду 16030001 – Трезор, на економском коду 613700 – Издаци за текуће 

одржавање, планирани износ средстава увећава се за 16.000,00 КМ, на аналитичкој ставци 

613722 – Услуге поправки и одржавања опреме. 

 

 

Члан 42 
 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Дирекције за финансије, на организационом 

коду 16010001 – Канцеларија директора Дирекције за финансије, на економском коду 611100 – 

Бруто плате, планирани износ средстава се умањује за 39.000,00 КМ,  

а истовремено,  

на организационом коду 16030001 – Трезор, на економском коду 613900 – Уговорене услуге, 

планирани износ средстава увећава се за 39.000,00 КМ, на аналитичкој ставци 613936 – Услуге 

по уговорима о дјелу и други незапослени. 

 

 

Члан 43 
 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Дирекције за финансије, на организационом 

коду 16040001 – Пореска управа, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ 

средстава умањује се за 43.400,00 КМ,  

а истовремено,  

планирани износ средстава увећава се за 43.400,00 КМ, и то на сљедећим организационим и 

економским кодовима: 

- организациони код 16020001 – Стручна служба Дирекције за финансије, економски код 

613700 – Издаци за текуће одржавање, аналитичка ставка 613721 – Услуге поправки и 

одржавања зграда у износу од 13.400,00 КМ и  

- организациони код 16040001 – Пореска управа, економски код 613900 – Уговорене 

услуге, аналитичка ставка 613936 – Услуге по уговорима о дјелу и други незапослени у 

износу од 30.000,00 КМ. 

 

Члан 44 
  

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Дирекције за финансије, на организационом 

коду 16040001 – Пореска управа, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ 

средстава умањује се за 5.556,85 КМ,  

а истовремено,  

на организационом коду 16010001 – Канцеларија директора Дирекције за финансије, на 

економском коду 821300 – Набавка опреме, планирани износ средстава увећава се за 5.556,85 

КМ на име увођења новог капиталног пројекта „Додатна средства за набавку и уградњу 

расхладног уређаја (чилера)“. 

 



Члан 45 

 

У Капиталном буџету за 2018. годину Одјељења за привредни развој, спорт и културу, на 

организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам, културу и спорт, на економском 

коду 821200 – Набавка грађевина, на капиталном пројекту: 

„Изградња спортске дворане у МЗ Горњи Рахић“, планирани износ средстава умањује се за 

11.750,00 КМ,  

а истовремено,  

на истом организационом и економском коду, на капиталном пројекту: 

„Наставак изградње спортско-рекреативног центра Рахић стадион у МЗ Горњи Рахић“, 
планирани износ средстава увећава се за 11.750,00 КМ.  

 

 

Члан 46 

 

У Капиталном буџету за 2018. годину Одјељења за привредни развој, спорт и културу, на 

организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам, културу и спорт, на економском 

коду 821200 – Набавка грађевина, на капиталном пројекту: 

„Извођење радова за потребе прикључака објеката из надлежности Одјељења на 

комуналну инфраструктуру“, планирани износ средстава умањује се за 400,00 КМ,  

а истовремено,  

на истом организационом и економском коду, планирани износ средстава увећава се за 400,00 

КМ. 

Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта: 

„Изградња излетишта код моста у Старом Броду са дјечјим игралиштем, МЗ Брод“. 

 

 

Члан 47 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за привредни развој, спорт и културу, 

на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам, културу и спорт, на економском 

коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, аналитичка ставка 614311 – Грантови 

непрофитним организацијама – „Грант Рукометном клубу Јединство 2017 Брчко – омладински 

погон за помоћ у раду“, у износу од 5.000,00 КМ 

мијења се у: 

„Грант Рукометном клубу Јединство 2015 Брчко – омладински погон за помоћ у раду“. 

 

 

Члан 48 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за образовање, на организационом 

коду 20060001 – ЈУ Економска школа Брчко дистрикт БиХ, на економском коду 611100 – Бруто 

плате, планирани износ средстава умањује се за 2.070,54 КМ и на економском коду 612100 – 

Допринос на терет послодавца, планирани износ средстава умањује се за 136,66 КМ. 

Наведено смањење планираних средстава односи се на смањење периода ангажовања са 12 на 

11 мјесеци на позицији „Наставник – неодређено“, платни разред VII6, мјесечна бруто плата 

2.070,54 КМ, 1 извршилац, 

а истовремено,  

на организационом коду 20030001 – Пододјељење за заједничке послове, на економском коду 

611100 - Бруто плате, планирани износ средстава увећава се за 2.070,54 КМ и на економском 

коду 612100 – Допринос на терет послодавца, планирани износ средстава увећава се за 136,66 

КМ. 



Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење нове позиције „Виши стручни 

сарадник за финансије“, платни разред VII6, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извршилац. 

 

 

Члан 49 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за образовање, на економском коду 

611200 – Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика, планирани износ средстава  

умањује се за 9.500,00 КМ, на сљедећим организационим кодовима и аналитичким ставкама: 

 

- организациони код 20050001 – ЈУ Прва основна школа Брчко, аналитичка ставка 611225 – 

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности у износу од 500,00 КМ;  

- организациони код 20050002 – ЈУ Друга основна школа Брчко, аналитичка ставка 611225 – 

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности у износу од 500,00 КМ;  

- организациони код 20050004 – ЈУ Четврта основна школа Брчко, аналитичка ставка 611225 – 

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности у износу од 500,00 КМ;  

- организациони код 20050017 – Стручна служба предшколског и основног образовања, 

аналитичка ставка 611231 – Накнаде за привремене и повремене послове у износу од 4.000,00 

КМ;  

- организациони код 20060002 – ЈУ Техничка школа Брчко дистрикт БиХ, аналитичка ставка 

611231 – Накнаде за привремене и повремене послове – „Накнаде за ванредне испите“ у износу 

од 1.000,00 КМ;  

- организациони код 20070001 – Пододјељење за високо образовање и науку, аналитичка ставка 

611231 – Накнаде за привремене и повремене послове у износу од 3.000,00 КМ,  

а истовремено,  

на организационом коду 20060001 – ЈУ Економска школа Брчко дистрикт БиХ, на економском 

коду 611200 – Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика, планирани износ 

средстава увећава се за 9.500,00 КМ, на сљедећим аналитичким ставкама: 

- 611225 – Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности у износу од 7.000,00 КМ и  

- 611231 – Накнаде за привремене и повремене послове – „Накнада за ванредне испите“ у 

   износу од 2.500,00 КМ. 

 

Члан 50 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за образовање, на организационом 

коду 20070001 – Пододјељење за високо образовање и науку, на економском коду 611100 – 

Бруто плате, планирани износ средстава умањује се за 10.000,00 КМ,  

а истовремено,  

на организационом коду 20050017 – Стручна служба предшколског и основног образовања, на 

економском коду 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара, планирани износ средстава 

увећава се за 10.000,00 КМ, на аналитичкој ставци 613431 – Издаци за образовна помагала. 

 

 

Члан 51 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за образовање, на економском коду 

611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 60.000,00 КМ на сљедећим 

организационим кодовима: 

- 20020001 – Пододјељење – Педагошка институција у износу од 40.000,00 КМ и 

- 20060002 – ЈУ Техничка школа Брчко дистрикт БиХ у износу од 20.000,00 КМ,  

а истовремено,  



на организационом коду 20030001 – Пододјељење за заједничке послове, на економском коду 

821300 – Набавка опреме, планирани износ средстава увећати за 60.000,00 КМ на име увођења 

новог капиталног пројекта „Набавка аутомобила за потребе Одјељења“. 

 

 

Члан 52 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за образовање, на организационом 

коду 20060001 – ЈУ Економска школа Брчко дистрикт БиХ, на економском коду 611100 – Бруто 

плате, планирани износ средстава умањити за 30.000,00 КМ,  

а истовремено,  

на истом економском коду, планирани износ средстава увећати за 30.000,00 КМ на сљедећим 

организационим кодовима: 

- 20030001 – Пододјељење за заједничке послове у износу од 20.000,00 КМ и  

- 20050016 – Основна музичка школа Брчко у износу од 10.000,00 КМ. 

 

 

Члан 53 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за образовање, на економском коду 

611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 43.220,75 КМ на сљедећим 

организационим кодовима: 

- 20050002 – ЈУ Друга основна школа Брчко у износу од 10.000,00 КМ; 

- 20050008 – ЈУ Осма основна школа Брка у износу од 10.000,00 КМ;  

- 20050011 – ЈУ Једанаеста основна школа Зовик у износу од 5.000,00 КМ и  

- 20060006 – Средња музичка школа Брчко дистрикт БиХ у износу од 18.220,75 КМ,  

а истовремено,  

на организационом коду 20030001 – Пододјељење за заједничке послове, на економском коду 

821300 – Набавка опреме, планирани износ средстава увећати за 43.220,75 КМ на име увођења 

новог капиталног пројекта „Набавка опреме и намјештаја за опремање Пододјељења“. 

 

 

Члан 54 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за образовање, на организационом 

коду 20050002 – ЈУ Друга основна школа Брчко, на економском коду 821600 – Реконструкција 

и инвестиционо одржавање, планирани износ средстава умањити за 10.000,00 КМ на 

капиталном пројекту „Санација мокрог чвора у ПО Омербеговача“,  

а истовремено,  

на истом организационом и економском коду, планирани износ средстава увећати за 10.000,00 

КМ на име увођења новог капиталног пројекта „Реконструкција подова и зидова“. 

 

 

Члан 55 
 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за образовање, на економском коду 

612100 – Доприноси на терет послодавца, планирани износ средстава умањити за 5.093,25 КМ 

на сљедећим организационим кодовима: 

- 20020001 – Пододјељење – Педагошка институција у износу од 500,00 КМ; 

- 20050002 – ЈУ Друга основна школа Брчко у износу од 1.000,00 КМ; 

- 20050008 – ЈУ Осма основна школа Брка у износу од 500,00 КМ; 

- 20060001 – ЈУ Економска школа Брчко дистрикт БиХ у износу од 1.000,00 КМ;  

- 20060002 – ЈУ Техничка школа Брчко дистрикт БиХ у износу од 1.000,00 КМ и  



- 20060006 – Средња музичка школа Брчко дистрикт БиХ у износу од 1.093,25 КМ,  

а истовремено,  

на организационом коду 20050004 – ЈУ Четврта основна школа Брчко, на економском коду 

613700 – Издаци за текуће одржавање, планирани износ средстава увећати за 5.093,25 КМ на 

аналитичкој ставци 613726 – Услуге одржавања водовода и канализације. 

 

 

Члан 56 

У Капиталном буџету за 2018. годину Одјељења за здравство и остале услуге, на 

организационом коду 20050009 – ЈУ Девета основна школа Маоча, на економском коду 821600 

– Реконструкција и инвестиционо одржавање, капитални пројекат: 

„Уградња завјеса“, у износу од 10.000,00 КМ, брише се,  

а истовремено,  

на истом организационом коду, на економском коду 613400 – Набавка материјала и ситног 

инвентара, уводи се нова аналитичка ставка 613416 – Ситан инвентар – „Уградња завјеса“ 

у износу од 10.000,00 КМ. 

 

Члан 57 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. Одјељења за просторно планирање и имовинско-правне 

послове, на организационом коду 21010001 – Пододјељење за издавање локационих услова и 

заштиту околине, на економском коду 613900 – Уговорене услуге,  аналитичка ставка 613922 – 

Услуге стручног образовања – „Котизације“, планирани износ средстава умањује се за 1.500,00 

КМ,  

а истовремено,  

на истом организационом коду, на економском коду 613100 – Путни трошкови, аналитичка 

ставка 613114 – Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи, планирани износ средстава 

увећава се за 1.500,00 КМ. 

 

Члан 58 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ Одјељења за расељена лица, избјеглице и стамбена питања, на 

организационом коду 22010001, планирани износ средстава умањује се за 3.107,00 КМ, на 

сљедећим економским кодовима: 

- економски код 612100 – Допринос на терет послодавца, у износу од 3.087,00 КМ и 

- економски код 613500 – Издаци за услуге превоза и горива, аналитичка ставка  

   613512 – Дизел, у износу од 20,00 КМ, 

а истовремено, 

на истом организационом коду, на економском коду 611200 – Накнаде трошкова запослених и 

скупштинских посланика, на аналитичкој ставци 611225 – Отпремнине због одласка у пензију и 

прекобројности, планирани износ средстава увећава се за 3.107,00 КМ. 

 

 

Члан 59 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ Одјељења за расељена лица, избјеглице и стамбена питања, на 

организационом коду 22010001, на економском коду 613100 – Путни трошкови, аналитичка 

ставка 613114 – Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи, планирани износ средстава 

умањује се за 356,00 КМ, 

а истовремено, 

на истом организационом коду, на економском коду 613300 – Издаци за комуналне услуге, на 

аналитичкој ставци 613323 – Издаци услуга одвоза смећа, планирани износ средстава увећава 

се за 356,00 КМ. 



 

Члан 60 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ Одјељења за расељена лица, избјеглице и стамбена питања, на 

организационом коду 22010001, на економском коду 613900 – Уговорене услуге, аналитичка 

ставка 613936 – Услуге по уговорима о дјелу и други незапослени, планирани износ средстава 

умањује се за 10.000,00 КМ, 

а истовремено, 

на истом организационом коду, на економском коду 821300 – Набавка опреме, планирани износ 

средстава увећава се за 10.000,00 КМ, а односи на увођење новог капиталног пројекта 

„Набавка рачунара и друге опреме“. 
 

 

Члан 61 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ Одјељења за расељена лица, избјеглице и стамбена питања, на 

организационом коду 22010001, на економском коду 614200 – Грантови појединцима, 

аналитичка ставка 614239 – Остали грантови појединцима – „Стамбено збрињавање Рома у 

Брчко дистрикту БиХ – удружена средства 2016 – легализација бесправно изграђених 

стамбених објеката” у износу од 90.000,00 КМ,  

мијења назив у: 

„Стамбено збрињавање Рома у Брчко дистрикту БиХ – грант МЉПИ 2016 и удружена 

средства ВБДБиХ – изградња индивидуалних кућа на подручју Брчко дистрикта БиХ”. 

 

 

Члан 62 

 

У Капиталном буџету за 2018. годину  Одјељења за комуналне послове, на организационом 

коду 23020001 – Пододјељење за капиталне инвестиције, на економском коду 821600 – 

Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани износ средстава умањује се за 8.000,00 

КМ. Наведено умањење планираних средстава односи се на брисање капиталног пројекта: 

„Измјена цјевовода канализације од куће Кујунџић Хашима до куће Хукић Мујесире, МЗ Г. 

Рахић“ 

а истовремено,  

У Капиталном буџету Одјељења за јавне послове, на организационом коду 24020001 – 

Пододјељење за путеве и паркове, на економском коду 821600 – Реконструкција и 

инвестиционо одржавање, планирани износ средстава увећава се за 8.000,00 КМ, а односи се 

на увођење новог капиталног пројекта „Измјена цјевовода канализације од куће Кујунџић 

Хашима до куће Хукић Мујесире, МЗ Г. Рахић“. 

 

 

Члан 63 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ Одјељења за јавне послове, на организационом коду 24020001 – 

Пододјељење за путеве и паркове, на економском коду 613900 – Уговорене услуге, аналитичка 

ставка 613922 – Услуге стручног образовања – “Трошкови котизације”, планирани износ 

средстава умањује се за 1.500,00 КМ,  

а истовремено, 

на истом организационом коду, на економском коду 613800 – Издаци осигурања, банкарских 

услуга и услуга платног промета, на аналитичкој ставци 613813 – Осигурање возила, планирани 

износ средстава увећава се за 1.500,00 КМ. 

 

 



Члан 64 

 

У Капиталном буџету за 2018. годину Одјељења за јавни регистар, на организационом коду 

25060001 – Служба за архив, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо 

одржавање, на капиталном пројекту: „Набавка чилера“, планирани износ средстава умањује се 

за 10.000,00 КМ,  

а истовремено, 

на истом организационом коду, на економском коду 821300 – Набавка опреме, планирани износ 

средстава увећава се за 10.000,00 КМ. 

Наведено увећање односи се на увођење новог капиталног пројекта:  

„Набавка опреме“. 

 

Члан 65 

 

У Капиталном буџету за 2018. годину Одјељења за јавни регистар, на организационом коду 

25060001 – Служба за архив, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо 

одржавање, на капиталном пројекту: „Набавка чилера“, планирани износ средстава умањује се 

за 50.000,00 КМ,  

а истовремено, 

на истом организационом коду, на економском коду 821300 – Набавка опреме, планирани износ 

средстава увећава се за 50.000,00 КМ. 

Наведено увећање односи се на увођење новог капиталног пројекта:  

„Набавка чилера“. 

 

Члан 66 
 

У Капиталном буџету за 2018. годину Канцеларије за управљање јавном имовином, на 

организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду 821600 – 

Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани износ средстава умањује се за 

10.000,00 КМ.  

Наведено смањење планираних средстава односи се на брисање капиталног пројекта: „Уређење 

и опремање објекта МЗ Маоча“, 

а истовремено,  

у Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за стручне и административне 

послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ, на 

економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава  

увећава се за 10.000,00 КМ на аналитичкој ставци 614311 – Грантови непрофитним 

организацијама – „Грант МЗ Маоча Брчко дистрикта БиХ за набавку канцеларијског 

намјештаја, рачунарске опреме за редовне активности и друге опреме“.  

 

 

Члан 67 

 

У Капиталном буџету за 2018. годину Канцеларије за управљање јавном имовином, на 

организационом коду 27010001 – Канцеларија директора, на економском коду 821200 – Набавка 

грађевина, на капиталном пројекту: 

„Набавка земљишта и осталих материјалних средстава у вези са стицањем имовине 

Брчко дистрикта БиХ“ у износу од 100.000,00 КМ,  

мијења се: 

 економски код 821200 – Набавка грађевина, у 

економски код 821100 – Набавка земљишта и шума. 

 

 



Члан 68 

 

У Капиталном буџету за 2018. годину Канцеларије за управљање јавном имовином, на 

организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду 821200 – Набавка 

грађевина, капитални пројекат: 

„Довршетак изградње мјесне заједнице, МЗ Крепшић II“ у износу од 17.000,00 КМ брише 

се, 

а истовремено, 

на истом организационом коду, на економском коду 821300 – Набавка опреме, планирани износ 

средстава увећава се за 17.000,00 КМ, на име увођења новог капиталног пројекта: 

„Набавка неопходне опреме за уређење просторија МЗ Крепшић II – набавка 

канцеларијског намјештаја, електро и расхладне опреме“. 

 

 

Члан 69 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Канцеларије за управљање јавном имовином, на 

организационом коду 27010004 – Сектор располагања, на економском коду 611100 – Бруто 

плате, планирани износ средстава умањује се за 17.000,00 КМ,  

а истовремено,  

- на истом организационом коду, на економском коду 613900 – Уговорене услуге, аналитичка 

ставка 613936 – Услуге по уговорима о дјелу и други незапослени, планирани износ средстава 

увећава се за 10.000,00 КМ и 

- на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду 613900 – 

Уговорене услуге, аналитичка ставка 613936 – Услуге по уговорима о дјелу и други 

незапослени, планирани износ средстава увећава се за 7.000,00 КМ. 

 

 

Члан 70 
 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. 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 – „Намјештај за МЗ: 4. јул, Стари Расадник, 1. мај, Српска Варош, Витановићи, 

Ражљево, Центар 3, Кланац, Бијела, Вукшић, Гредице 1, Омербеговача и Буквик“, планирани 

износ средстава умањује се за 1.485,90 КМ, 

а истовремено, 

на истом организационом коду, на економском коду 821300 – Набавка опреме, планирани износ 

средстава увећава се за 1.485,90 КМ, а односи се на увођење новог капиталног пројекта: 

„Намјештај за МЗ: 4. јул, Стари Расадник, 1. мај, Српска Варош, Витановићи, Ражљево, 

Центар 3, Кланац, Бијела, Вукшић, Гредице 1, Омербеговача и Буквик“. 

 

 

Члан 71 
 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за образовање, на економском коду 

611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањује се за 100.000,00 КМ, на сљедећим 

организационим кодовима: 

- организациони код 20050002 – ЈУ Друга основна школа Брчко у износу од        30.000,00 КМ; 

- организациони код 20050004 – ЈУ Четврта основна школа Брчко у износу од     20.000,00 КМ; 

- организациони код 20050009 – ЈУ Девета основна школа Маоча у износу од      20.000,00 КМ; 

- организациони код 20050010 – ЈУ Десета основна школа Бијела  у износу од     10.000,00 КМ; 

- организациони код 20070001 – Пододјељење за вис. образ. и науку у  износу од 20.000,00 КМ; 



а истовремено, 

на економском коду 613500 – Издаци за услуге превоза и горива, планирани износ средстава 

увећава се за 100.000,00 КМ, на сљедећим организационим кодовима и аналитичким ставкама: 

 

- организациони код 20050017 – Стручна служба предшколског и основног образовања, 

аналитичка ставка 613524 – Услуге превоза ученика у износу од 20.000,00 КМ и 

- организациони код 20060005 – Стручна служба средњег образовања, аналитичка ставка 

613524 – Услуге превоза ученика – „Превоз ученика средњих школа, превоз ученика на 

такмичења и др.“ у износу од 80.000,00 КМ. 

 

 

Члан 72 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за здравство и остале услуге, на 

организационом коду 19010001 – Служба за администрацију и статистику Одјељења, на 

економском коду 614400 – Субвенције јавним предузећима, аналитичка ставка 614411 –  

Субвенције јавним предузећима и фондовима – „Субвенција ЈЗУ ЗЦ Брчко за стављање у 

функцију и рад хосписа у оквиру болнице Брчко дистрикта БиХ“, планирани износ средстава 

умањује се за 300.000,00 КМ,  

а истовремено,  

на истом организационом коду, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо 

одржавање, на капиталном пројекту: 

„Реконструкција дијела Болнице за смјештај магнетне резонанце“, планирани износ 

средстава увећава се за 300.000,00 КМ. 

 

 

Члан 73 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за стручне и административне 

послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ, на 

економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, аналитичка ставка 614311 – 

Грантови непрофитним организацијама – „Грант МЗ Омербеговача Брчко дистрикт БиХ за 

реконструкцију и надоградњу објекта МЗ Омербеговача“, планирани износ средстава умањује 

се за 30.000,00 КМ,  

а истовремено,  

на истом организационом коду, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо 

одржавање, планирани износ средстава увећава се за 30.000,00 КМ. 

Наведено увећање односи се на увођење новог капиталног пројекта: „Реконструкција и 

надоградња објекта МЗ Омербеговача“.  

 

 

Члан 74 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за образовање, на организационом 

коду 20070001 – Пододјељење за високо образовање и науку, на економском коду 611100 – 

Бруто плате, планирани износ средстава умањује се за 2.490,35 КМ. 

Наведено умањење планираних средстава односи се на смањење периода ангажовања са 11 на 

10 мјесеци на позицији „Стручни савјетник за пословање са високошколским установама“, 

платни разред VIII2, мјесечна бруто плата 2.490,35 КМ, 

а истовремено, 

на истом организационом и економском коду, планирани износ средстава увећава се за 

2.490,35 КМ. 



Наведено увећање планираних средстава односи се на планирање средстава за замјену раднице 

на трудничком боловању на позицији „Стручни савјетник за акредитацију, лиценцирање и 

развој високог образовања“. 

 

Члан 75 

 

У Капиталном буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за образовање, на 

организационом коду 20050004 – ЈУ Четврта основна школа Брчко, на економском коду 821600 

– Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани износ средстава умањује се за 

500.000,00 КМ,  а односи се на брисање капиталног  пројекта: 

„Реконструкција школског објекта“, 
а истовремено,  

на истом организационом коду, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани 

износ средстава увећава се за 500.000,00 КМ, а односи се на увођење новог капиталног 

пројекта: „Изградња новог школског објекта“. 

 

 

Члан 76 

 

У Капиталном буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Канцеларије за управљање јавном 

имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду 821200 

– Набавка грађевина, планирани износ средстава умањује се за 30.000,00 КМ, а односи се на 

капитални пројекат: 

„Набавка земљишта за потребе изградње Дома МЗ Репино Брдо, МЗ Шаторовићи“, 

а истовремено,  

на истом организационом и економском коду, планирани износ средстава увећава се за 

30.000,00 КМ, а на име увођења новог капиталног пројекта: „Изградња Дома културе МЗ 

Шаторовићи“. 
 

Члан 77 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ Одјељења за расељена лица, избјеглице и стамбена питања, на 

организационом коду 22010001, на економском коду 614200 – Грантови појединцима, 

планирани износ средстава умањује се за 300.000,00 КМ, на аналитичкој ставци 614239 – 

Остали грантови појединцима – „Програм стамбеног збрињавања, санација/реконструкција 

неусловних стамбених објеката, који се нису могли санирати/реконструисати кроз друге 

програме стамбене обнове“, 

а истовремено,  

на истом организационом  економском коду, на аналитичкој ставци 614239 – Остали грантови 

појединцима – „Обнова индивидуалних стамбених објеката расељених лица и повратника у 

Брчко дистрикт БиХ – завршетак пројекта по јавном позиву из 2017. године“, планирани износ 

средстава увећава се за 300.000,00 КМ. 

 

 

Члан 78 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ Одјељења за расељена лица, избјеглице и стамбена питања, на 

организационом коду 22010001, на економском коду 614200 – Грантови појединцима, 

планирани износ средстава умањује се за 23.245,00 КМ, на аналитичкој ставци 614239 – 

Остали грантови појединцима – „Стамбено збрињавање НСП-а – накнада за уништене станове“, 

а истовремено,  

на истом организационом економском коду, на аналитичкој ставци 614239 – Остали грантови 

појединцима – „Обнова индивидуалних стамбених објеката расељених лица и повратника у 



Брчко дистрикт БиХ – завршетак пројекта по јавном позиву из 2017. године“, планирани износ 

средстава увећава се за 23.245,00 КМ. 

 

 

Члан 79 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ Одјељења за расељена лица, избјеглице и стамбена питања, на 

организационом коду 22010001, на економском коду 614200 – Грантови појединцима, 

планирани износ средстава умањује се за 125.000,00 КМ, на аналитичкој ставци 614239 – 

Остали грантови појединцима – „Изградња и санација кућа оштећених у елементарним 

непогодама у периоду април–мај–август 2014. године“, 

а истовремено,  

на истом организационом економском коду, на аналитичкој ставци 614239 – Остали грантови 

појединцима – „Обнова индивидуалних стамбених објеката расељених лица и повратника у 

Брчко дистрикт БиХ – завршетак пројекта по јавном позиву из 2017. године“, планирани износ 

средстава увећава се за 125.000,00 КМ. 

 

 

Члан 80 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ Одјељења за расељена лица, избјеглице и стамбена питања, на 

организационом коду 22010001, на економском коду 614200 – Грантови појединцима, 

планирани износ средстава умањује се за 6.000,00 КМ, на аналитичкој ставци 614239 – Остали 

грантови појединцима – „Субвенционисање закупнина за стан корисницима станова из пројекта 

– Систем социјалног становања“, 

а истовремено,  

на истом организационом економском коду, на аналитичкој ставци 614239 – Остали грантови 

појединцима – „Обнова индивидуалних стамбених објеката расељених лица и повратника у 

Брчко дистрикт БиХ – завршетак пројекта по јавном позиву из 2017. године“, планирани износ 

средстава увећава се за 6.000,00 КМ. 

 

 

Члан 81 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ Одјељења за расељена лица, избјеглице и стамбена питања, на 

организационом коду 22010001, на економском коду 613900 – Уговорене услуге, планирани 

износ средстава умањује се за 1.500,00 КМ, на аналитичкој ставци 613991 – Остале 

неспоменуте услуге и дажбине – „Услуге пројектовања са геоистражним радовима за потребе 

националних мањина – Роми“, 

а истовремено,  

на истом организационом и економском коду, на аналитичкој ставци 614239 – Остали грантови 

појединцима – „Обнова индивидуалних стамбених објеката расељених лица и повратника у 

Брчко дистрикт БиХ – завршетак пројекта по јавном позиву из 2017. године“, планирани износ 

средстава увећава се за 1.500,00 КМ. 

 

Члан 82 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ Одјељења за расељена лица, избјеглице и стамбена питања, на 

организационом коду 22010001, на економском коду 613900 – Уговорене услуге, планирани 

износ средстава умањује се за 2.894,00 КМ, на аналитичкој ставци 613991 – Остале 

неспоменуте услуге и дажбине – „Накнаде и дозволе за изградњу двије (2) стамбене јединице за 

програм – рјешавање проблема Рома у области стамбеног збрињавања у Брчко дистрикту БиХ 

(2015. година)“, 



а истовремено,  

на истом организационом и економском коду, на аналитичкој ставци 614239 – Остали грантови 

појединцима – „Обнова индивидуалних стамбених објеката расељених лица и повратника у 

Брчко дистрикт БиХ – завршетак пројекта по јавном позиву из 2017. године“, планирани износ 

средстава увећава се за 2.894,00 КМ. 

 

Члан 83 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за стручне и административне 

послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ, на 

економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, аналитичка ставка 614311 – 

Грантови непрофитним организацијама – „Грант Развојном програму Уједињених нација у БиХ 

(УНДП БиХ) за суфинансирање у пројекту »Јачање улоге мјесних заједница у Босни и 

Херцеговини«“, планирани износ средстава умањује се за 30.000,00 КМ,  

а истовремено,  

на истом организационом и економском коду, планирани износ средстава увећава се за 

30.000,00 КМ, а односи се на увођење нових аналитичких ставки: 

- 614311 – Грантови непрофитним организацијама – „Грант Удружењу обољелих од малигних 

болести »Брчанско срце« Брчко дистрикт БиХ за помоћ у раду“ у износу од 5.000,00 КМ; 

- 614311 – Грантови непрофитним организацијама – „Грант Колу српских сестара »Мајка 

Јевросима« Брчко дистрикт БиХ за помоћ у раду“ у износу од 5.000,00 КМ; 

- 614311 – Грантови непрофитним организацијама – „Грант Хуманитарно-пасторалној 

организацији »Царитас« Врхбосанске надбискупије Сарајево, за помоћ у раду“ у износу од 

5.000,00 КМ; 
- 614311 – Грантови непрофитним организацијама – „Грант Удружењу добровољних давалаца 

крви »Кап спаса« Брчко дистрикта БиХ за помоћ у раду“ у износу од 5.000,00 КМ; 

- 614311 – Грантови непрофитним организацијама – „Грант Асоцијацији за подршку и развој 

»Систем« Брчко дистрикт БиХ за помоћ у раду“ у износу од 5.000,00 КМ; 

- 614311 – Грантови непрофитним организацијама – „Грант Асоцијацији младих Брчко 

дистрикт БиХ за помоћ у раду“ у износу од 5.000,00 КМ. 

 

 

Члан 84 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за стручне и административне 

послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ, на 

економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава  

умањује се за 18.000,00 КМ. 

Наведено смањење планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 – Грантови 

непрофитним организацијама – „Грант МЗ Исламовац Брчко дистрикт БиХ за санацију 

Осојкића моста“, 

а истовремено,  

на истом организационом и економском коду, планирани износ средстава увећава се за 

18.000,00 КМ, а односи се на увођење нове аналитичке ставке 614311 - Грантови непрофитним 

организацијама – „Грант Удружењу грађана »Висит« Брчко дистрикт БиХ за редован рад“. 

 

 

Члан 85 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину Одјељења за стручне и административне 

послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ, на 

економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, аналитичка ставка 614311 – 

Грантови непрофитним организацијама – „Грант МЗ Паланка, Брчко дистрикт БиХ за санацију 



и насипање дијела пута број 894 и уклањање бетонских травезни покрај ријеке Брке“, 

планирани износ средстава умањује се за 10.000,00 КМ,  

а истовремено,  

на истом организационом и економском коду, планирани износ средстава увећава се за 

10.000,00 КМ, а односи се на увођење нове  аналитичке ставке 614311 – Грантови непрофитним 

организацијама – „Грант МЗ Паланка Брчко дистрикт БиХ за насипање некатегорисаних путева  

5.000,00 КМ и  помоћ у раду МЗ Паланка 5.000,00 КМ“. 

 

 

Члан 86 

 

У Капиталном буџету за 2018. годину Одјељења за комуналне послове, на организационом коду 

23020001 – Пододјељење за капиталне инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка 

грађевина, планирани износ средстава умањити за 10.000,00 КМ на капиталном пројекту: 

„Изградња водоводне мреже у Ул. Сабита Алаудина Ужичанина (према премјеру ЈП 

Комунално Брчко)“, 

а истовремено, 

на истом организационом коду, на економском коду 615200 – Капитални грантови 

појединцима, непрофитним организацијама, на аналитичкој ставци 615231 – Капитални 

грантови осталим организацијама, планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ, а на 

име: 

„Грант ЈП Комунално Брчко, Брчко дистрикт БиХ, за изградњу водоводне мреже у Ул. 

Сабита Алаудина Ужичанина“. 
 

 

Члан 87 

 

У Капиталном буџету за 2018. годину Одјељења за комуналне послове, на организационом коду 

23020001 – Пододјељење за капиталне инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка 

грађевина, планирани износ средстава умањити за 20.000,00 КМ на капиталном пројекту: 

„Каблирање 10 kV далековода у МЗ Бродуша, Ул. Суљагића сокак (према премјеру ЈП 

Комунално Брчко)“, 

а истовремено, 

на истом организационом коду, на економском коду 615200 – Капитални грантови 

појединцима, непрофитним организацијама, на аналитичкој ставци 615231 – Капитални 

грантови осталим организацијама, планирани износ средстава увећати за 20.000,00 КМ, а на 

име: 

„Грант ЈП Комунално Брчко, Брчко дистрикт БиХ, за каблирање 10 kV далековода у МЗ 

Бродуша, Ул. Суљагића сокак“. 

 

Члан 88 

 

У Капиталном буџету за 2018. годину Одјељења за комуналне послове, на организационом коду 

23020001 – Пододјељење за капиталне инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка 

грађевина, планирани износ средстава умањити за 8.000,00 КМ на капиталном пројекту: 

„Изградња уличне расвјете у Ул. Кожара у МЗ Бродуша (према премјеру ЈП Комунално 

Брчко)“, 

а истовремено, 

на истом организационом коду, на економском коду 615200 – Капитални грантови 

појединцима, непрофитним организацијама, на аналитичкој ставци 615231 – Капитални 

грантови осталим организацијама, планирани износ средстава увећати за 8.000,00 КМ, а на 

име: 



„Грант ЈП Комунално Брчко, Брчко дистрикт БиХ, за изградњу уличне расвјете у Ул. 

Кожара у МЗ Бродуша“. 

 

Члан 89 

 

У Капиталном буџету за 2018. годину Одјељења за комуналне послове, на организационом коду 

23020001 – Пододјељење за капиталне инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка 

грађевина, планирани износ средстава умањује се за 50.000,00 КМ на капиталном пројекту: 

„Водоснабдијевање Горња Скакава – Бијела“, 

а истовремено, 

на истом организационом и економском коду, планирани износ средстава се увећава за 

50.000,00 КМ, а односи се на увођење новог капиталног пројекта: 

„Изградња артеског бунара за побољшање водоснабдијевања насеља Горња Скакава“. 
 

 

Члан 90 

 

У Капиталном буџету за 2018. годину Одјељења за образовање, на организационом коду 

20030001 – Пододјељење за заједничке послове, на економском коду 821600 – Реконструкција и 

инвестиционо одржавање, планирани износ средстава се умањује за 1.500,00 КМ, на 

капиталном пројекту: 

„Реконструкција и инвестиционо одржавање школских објеката, инвестиционо-техничка 

документација за реализацију капиталних пројеката, спровођењем мјера по рјешењу 

инспектора“, 

а истовремено,  

на организационом коду 20050010 – ЈУ Десета основна школа Бијела, на економском коду 

821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани износ средстава увећава се за 

1.500,00 КМ, а односи се на увођење новог капиталног пројекта: 

„Додатна средства за санацију спортског фудбалског терена ЈУ Десете основне школе 

Бијела – ПО Г. Скакава“. 

 

Члан 91 

 

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

дистрикта БиХ. 

 

 

Број: 01-02-482/18      

Брчко, 23. новембра 2018. године                   

                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                               СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

                                                                                                     Есед Кадрић 
Достављено:  

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

Одсјеку за опште послове; 
10. Архиви. 

 


