
 

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 – пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 54/18), 

и Предлога одлуке Владе Брчко дистрикта БиХ, број предмета: 02-000010/19, број акта: 

01.11-0566ЛО-013/19 од 22. новембра 2019. године, Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 14. 

ванредној сједници одржаној 27. новембра 2019. године, доноси  
 

 

О Д Л У К У  
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА БУЏЕТА  

БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1 

 

1) У буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину, планирани приходи увећава сеју за 

1.659.906,37 КМ. 

 

2)  Наведено повећање односи се на повећање планираних прихода на:  

 

- организационом коду 20050001 – ЈУ Прва основна школа Брчко, на економском коду 

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

15.000,00 КМ; 

 

-  организационом коду 22010001 – Одјељење за расељена лица, избјеглице и стамбена 

питања, на економском коду (врсти прихода) 722751 – Примљене намјенске донације 

непланиране у буџету у износу од 8.060,00 КМ;  

 

- организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду (врсти прихода) 

722791 – Остале непланиране уплате, у износу од 37.881,70 КМ; 

 

- економском коду (врсти прихода) 715513 – Приходи који потичу од сукцесије, у износу од 

98.964,67 КМ; 

 

- економском коду (врсти прихода) 715511 – Индиректни порези дозначени од УИО у 

износу од 1.500.000,00 КМ. 

 

 

3) Нова пројекција прихода за 2019. годину износиће 221.476.061,37 КМ. 

 

 

 

Члан 2 

 

1) У буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину увећава се финансирање у укупном 

износу од 12.372.044,38 КМ. 
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2) Наведено увећање финансирања односи се на смањење планираних средстава у 

капиталним буџетима за 2017. и 2018. годину по организационим, економским кодовима и 

капиталним пројектима како слиједи: 

 

Одјељење / Институција 
Капитални буџет 

УКУПНО 
2017. 2018. 

ПОЛИЦИЈА ДИСТРИКТА 37.823,93 77.461,71 115.285,64 

Униформисана крим полиција и др. (13010001) 37.823,93 77.461,71 115.285,64 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Моторна возила с додатном опремом" 1.821,79 0,00 1.821,79 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Заштитни штит за јавни ред и мир" 2.682,00 0,00 2.682,00 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Пуњива лампа"  8,25 0,00 8,25 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Професионални дигитални СЛР фото-апарат НИКОН 6" 
1,77 0,00 1,77 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Алкомјери" 969,00 0,00 969,00 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Опрема и муниција за симултано гађање" 2.331,70 0,00 2.331,70 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Термовизијски двогледи"  30.000,00 0,00 30.000,00 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Балистички прслук" 9,42 0,00 9,42 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Моторна возила и остала опрема за возила" 0,00 504,50 504,50 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Траке за трчање" 0,00 22.154,00 22.154,00 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Теренска опрема" 0,00 149,79 149,79 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Дрон са пратећом и додатном опремом"  0,00 13.000,00 13.000,00 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Електронска и фотографска опрема – дигитални фото-

апарати" 0,00 24.000,00 24.000,00 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Опрема за дигиталну форензику" 0,00 48,00 48,00 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Преносиви радар Trucam"  0,00 48,00 48,00 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Алкомјер са пасивним читачем"  0,00 4.000,00 4.000,00 
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821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Ноћна оптика" 0,00 2.013,00 2.013,00 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Балистичке кациге" 0,00 11.544,42 11.544,42 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЈЕДНОСТ 
275.739,45 0,00 275.739,45 

Пододјељење за заштиту и спасавање (14010001) 275.739,45 0,00 275.739,45 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња надстрешнице за возила" 27.273,90 0,00 27.273,90 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Рјешавање водоснабдијевања за три (3) подручна 

ватрогасна дома"  150.000,00 0,00 150.000,00 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка пловног возила"  70.000,00 0,00 70.000,00 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Израда пројектне документације, набавка и уградња 

опреме за нови ватродојавни систем у згради Владе 

Брчко дистрикта БиХ" 
28.465,55 0,00 28.465,55 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И 

АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ 312.939,82 43.069,79 356.009,61 

Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ (15010001) 221.182,48 21.069,79 242.252,27 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња зграде МЗ Горице" 
7.870,60 0,00 7.870,60 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња објекта МЗ Плазуље"  1.244,44 0,00 1.244,44 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција и санација и инвестиционо одржавање 

зграде МЗ Уловић"  
15.000,00 0,00 15.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција зграде МЗ Крепшић 2"  5.587,80 0,00 5.587,80 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња објекта за потребе мјесне заједнице и КУД 

Илићка" 
50.000,00 0,00 50.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња (надоградња) објекта МЗ Илићка" 

90.000,00 0,00 90.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Почетак изградње зграде МЗ Пољаци – Јагодњак, насеље 

Јагодњак" 
2.593,59 0,00 2.593,59 
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821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак радова на изградњи МЗ Горице 20.000,00 КМ; 

довршетак објекта МЗ и плаћање накнаде за таксе, разне 

сагласности, накнаде за рад комисије за технички преглед 

2.227,24 КМ" 
21.027,39 0,00 21.027,39 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција и санација објекта Гајеви у МЗ Буквик" 

17.758,11 0,00 17.758,11 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција, санација и инвестиционо одржавање МЗ 

Стари Расадник" 
9.075,02 0,00 9.075,02 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка компјутерске опреме, клима-уређаја и друге 

канцеларијске опреме"  
1.025,53 0,00 1.025,53 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција и санација крова на објекту МЗ Боће 

10.000,00 КМ, реконструкција и санација надстрешнице 

објекта МЗ Крбети 5.000,00 КМ и реконструкција и 

санација на објекту МЗ Брезово Поље у Новом насељу 

5.000,00 КМ" 
0,00 1.069,79 1.069,79 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња МЗ Марковић Поље 20.000,00 КМ и изградња 

МЗ Горице 20.000,00 КМ" а односи се на изградњу МЗ 

Марковић Поље 
0,00 20.000,00 20.000,00 

Пододјељење за информатику (15020001) 
91.757,34 22.000,00 113.757,34 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Софтвер – управљање лиценцама и дистрибуција" 
33.930,00 0,00 33.930,00 

821400 - Набавка осталих сталних средстава 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Пројектовање, набавка и уградња противпожарне 

заштите и контрола приступа сервер сали" 0,00 22.000,00 22.000,00 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција и надоградња информационих система 

Владе Брчко дистрикта БиХ" 57.827,34 0,00 57.827,34 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ФИНАНСИЈЕ 74.129,00 0,00 74.129,00 

Канцеларија директора Дирекција за финансије 

(16010001) 10.000,00 0,00 10.000,00 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка и уградња котла за гријање" 
10.000,00 0,00 10.000,00 

Стручна служба Дирекције за финансије (16020001) 
64.129,00 0,00 64.129,00 
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821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка и уградња софтвера за Пореску управу" 
64.129,00 0,00 64.129,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ, СПОРТ 

И КУЛТУРУ 94.075,22 0,00 94.075,22 

Пододјељење за туризам, културу и спорт (17020001) 94.075,22 0,00 94.075,22 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак радова на изградњи свлачионице ХАШК 

Напредак, МЗ Уловић" 10.000,00 0,00 10.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња комплекса Фазанерија са излетиштем на 

локацији к. ч. 786 у МЗ Станови" 
10.000,00 0,00 10.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња свлачионице за ФК Гредице у МЗ Гредице 1" 

30.000,00 0,00 30.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак радова на изградњи дјечјег игралишта у МЗ 

Мераје" 
4.294,29 0,00 4.294,29 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња Дома културе у МЗ Брка" 

18.610,36 0,00 18.610,36 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак изградње фудбалског игралишта ФК Грчица" 

19.461,80 0,00 19.461,80 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња спортско-рекреативног центра у МЗ Доња 

Скакава" 
1.708,77 0,00 1.708,77 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 

ШУМАРСТВО И ВОДОПРИВРЕДУ 
722.469,74 0,00 722.469,74 

Пододјељење за анализу и административну подршку 

и рурални развој (18010001) 
1.485,34 0,00 1.485,34 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка рачунарске и друге опреме" 
1.485,34 0,00 1.485,34 

Пододјељење за шумарство и водопривреду (18030001) 
720.984,40 0,00 720.984,40 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Регулација потока Близне – I фаза"  

499.791,50 0,00 499.791,50 
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821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Санација и реконструкција насипа и уређење корита 

ријека Тиње, Теке и Ломнице"  
50.000,00 0,00 50.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Уређење корита и обале Рашљанске ријеке код куће 

Равкић Шемсудина у МЗ Рашљани"  
16.044,69 0,00 16.044,69 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња потпорног зида код куће Синановић Неџада у 

МЗ Рашљани"  
20.000,00 0,00 20.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Иницијална средства за изградњу потпорног зида у 

насељу Игличине у МЗ Маоча"  
15.100,90 0,00 15.100,90 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција, изградња и легализација водних 

објеката за заштиту од поплава – израда техничке 

документације и извођење радова"  
25.238,93 0,00 25.238,93 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Израда пројектне документације за регулацију корита 

ријеке Брке узводно од моста на Кожари"  
10.000,00 0,00 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Уређење корита и обале потока Јагоштица кроз насеље 

Шаторовићи – израда пројектне документације и 

извођење радова"  
41.880,20 0,00 41.880,20 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Израда и ревизија пројектне документације уређења 

слива ријека Тиње, Брке и Зовичице на подручју Брчко 

дистрикта БиХ и извођење радова"  
9.323,10 0,00 9.323,10 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња водопропуста на потоку Лукавац у МЗ 

Лукавац (додатна средства)"  
10.000,00 0,00 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња водопропуста на потоку Лукавац испод пута у 

МЗ Лукавац"  
17.000,00 0,00 17.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Израда пројектне документације за изградњу потпорног 

зида у кориту Рашљанске ријеке код куће Авдић Рамида у 

МЗ Рашљани"  
933,00 0,00 933,00 
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821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Израда пројектне документације за изградњу потпорног 

зида у кориту Рашљанске ријеке код куће Авдић Хаснета 

(код џамије) у МЗ Рашљани"  
693,00 0,00 693,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Израда пројектне документације за изградњу потпорног 

зида у кориту Рашљанске ријеке на потезу од куће Равкић 

Мирсада до куће Алић Расима"  
3.880,00 0,00 3.880,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Израда техничке документације и изградња потпорних 

зидова у кориту Рашљанске ријеке и Сутичког потока у 

МЗ Рашљани"  
746,49 0,00 746,49 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња потпорног зида код парцеле Селвета 

Мујкановића у МЗ Маоча – завршетак радова"  
352,59 0,00 352,59 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ  
3.785.695,43 10.363,19 3.796.058,62 

Служба за администрацију и статистику Одјељења  

(19010001) 3.783.036,83 10.363,19 3.793.400,02 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка и уградња вањског лифта у Дому здравља 

Брчко" 
47.155,50 0,00 47.155,50 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка магнетне резонанце" 

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Додатна средства за набавку магнетне резонанце" 

100.000,00 0,00 100.000,00 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Додатна средства за набавку магнетне резонанце" 

1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Додатна средства за набавку ЦТ апарата" 

400.000,00 0,00 400.000,00 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Средства за интегрални здравствени информациони 

систем" 
396.737,45 0,00 396.737,45 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Средства за интегрални здравствени информациони 

систем" 448.621,88 0,00 448.621,88 
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821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка хистероскопа за гинекологију" 
70.000,00 0,00 70.000,00 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка два ултразвучна апарата" 
20.522,00 0,00 20.522,00 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Додатна средства за набавку body pletismografa" 
0,00 1.177,10 1.177,10 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Додатна средства за набавку ендоскопског стуба" 
0,00 9.186,09 9.186,09 

Пододјељење за социјалну заштиту – Центар за 

социјални рад (19050001) 846,50 0,00 846,50 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка опреме (канцеларијске и рачунарске)" 

846,50 0,00 846,50 

Служба за борачко-инвалидску заштиту и цивилне 

жртве рата (19060001) 1.812,10 0,00 1.812,10 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка опреме (канцеларијске и рачунарске)" 

1.812,10 0,00 1.812,10 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 365.765,21 48.877,85 414.643,06 

Пододјељење за заједничке послове (20030001) 51.760,16 0,00 51.760,16 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка опреме и намјештаја"  8.803,92 0,00 8.803,92 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка опреме и намјештаја"  8.432,12 0,00 8.432,12 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција и инвестиционо одржавање школских 

објеката" 
4.643,08 0,00 4.643,08 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција и инвестиционо одржавање школских 

објеката, спровођење мјера по рјешењима инспектора" 
29.881,04 0,00 29.881,04 

Обданиште и забавиште "Наша дјеца" Брчко 

(20040001) 
10.000,00 3.593,09 13.593,09 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка услуга пројектовања за изградњу два објекта 

обданишта (МЗ Српска Варош и МЗ Кланац)" 10.000,00 0,00 10.000,00 
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821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција гријања у објекту у "Ш" насељу" 
0,00 3.593,09 3.593,09 

ЈУ Прва основна школа Брчко (20050001) 14.654,30 2.403,43 17.057,73 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка опреме и намјештаја"  6.000,00 0,00 6.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Завршетак уређења дворишта, изградња спортских 

терена и паркиралишта у ПШ Д. Брезик" 
8.654,30 0,00 8.654,30 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција подова у ходницима централне школе" 0,00 2.403,43 2.403,43 

ЈУ Друга основна школа Брчко (20050002) 16.458,67 3.724,02 20.182,69 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција објекта централне школе и замјена 

фасаде, реконструкција ПО Омербеговача" 
1.963,54 0,00 1.963,54 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња надстрешнице у ПШ Грчица" 14.495,13 0,00 14.495,13 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција подова и зидова у централној школи" 
0,00 3.724,02 3.724,02 

ЈУ Трећа основна школа Брчко (20050003) 3.610,68 0,00 3.610,68 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција објеката централне школе и 

реконструкција подова" 
3.610,68 0,00 3.610,68 

ЈУ Четврта основна школа Брчко (20050004) 0,00 15.000,00 15.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Замјена кровне конструкције" 
0,00 15.000,00 15.000,00 

ЈУ Пета основна школа Брчко (20050005) 37.608,25 352,81 37.961,06 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Иницијална средства за почетак изградње фискултурне 

сале уз ЈУ Пета ОШ – ПО Брод" 
37.608,25 0,00 37.608,25 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција заштитне ограде око спортског терена у 

дворишту ПО Брод" 
0,00 352,81 352,81 

ЈУ Седма основна школа Горњи Рахић (20050007) 3.686,69 0,00 3.686,69 
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821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња ограде око објекта ЈУ Седме основне школе 

Горњи Рахић" 492,96 0,00 492,96 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција и санација спортског терена ПО 

Паланка" 1.108,00 0,00 1.108,00 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка намјештаја за учионице и канцеларије" 2.085,73 0,00 2.085,73 

ЈУ Осма основна школа Брка (20050008) 6.724,00 0,00 6.724,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Рушење помоћног школског објекта" 
6.724,00 0,00 6.724,00 

ЈУ Девета основна школа Маоча (20050009) 4.314,26 5.202,10 9.516,36 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка и уградња горионика за пећ на уље за ложење" 2.000,00 0,00 2.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Израда фасаде и замјена олука и реконструкција школе" 
2.314,26 0,00 2.314,26 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Замјена котла ПО Прутаче" 0,00 1.226,40 1.226,40 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Додатна средства за замјену фасаде" 
0,00 3.975,70 3.975,70 

ЈУ Десета основна школа Бијела (20050010) 80.493,15 1.320,31 81.813,46 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција система централног гријања и замјена 

котлова" 
50.734,39 0,00 50.734,39 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција дијела школског објекта за предшколско 

васпитање" 
29.758,76 0,00 29.758,76 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Додатна средства за санацију спортског фудбалског 

терена ЈУ Десете основне школе Бијела и ПО Г. Скакава" 
0,00 1.320,31 1.320,31 

ЈУ Једанаеста основна школа Зовик (20050011) 0,00 2.035,85 2.035,85 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка намјештаја" 0,00 2.035,85 2.035,85 

ЈУ Дванаеста основна школа Улице (20050012) 364,34 905,73 1.270,07 
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821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка косачице" 364,34 0,00 364,34 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Завршетак замјене столарије на школској згради" 
0,00 905,73 905,73 

ЈУ  Тринаеста основна школа Буквик (20050013) 0,00 515,10 515,10 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Уређење дворишта, паркиралишта и пожарног пута" 
0,00 515,10 515,10 

ЈУ  Четрнаеста основна школа Крепшић (20050014) 0,00 4.962,60 4.962,60 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Замјена крова и реконструкција школског објекта" 
0,00 4.962,60 4.962,60 

ЈУ  Петнаеста основна школа Шаторовићи (20050015) 0,00 1.277,65 1.277,65 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка и уградња клима-уређаја" 0,00 1.277,65 1.277,65 

Основна музичка школа Брчко (20050016) 38.508,25 0,00 38.508,25 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Замјена крова" 
38.508,25 0,00 38.508,25 

Стручна служба предшколског и основног образовања  

(20050017) 32.704,97 0,00 32.704,97 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка опреме за опремање основних школа" 32.704,97 0,00 32.704,97 

ЈУ Економска школа Брчко дистрикт БиХ (20060001) 13.431,51 5.115,33 18.546,84 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Уређење ходника и дворишта школе, реконструкција 

свјетларника, санација фасаде и подова у учионицама" 
13.431,51 0,00 13.431,51 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Услуге пројектовања за санацију влаге у објекту" 
0,00 2.543,00 2.543,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција подова" 
0,00 2.572,33 2.572,33 

ЈУ Техничка школа Брчко дистрикт БиХ (20060002) 39.230,16 0,00 39.230,16 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка опреме за ЦНЦ лабораторију" 25.840,98 0,00 25.840,98 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција крова на фискултурној сали и ЦНЦ 

лабораторије, замјена столарије" 
13.389,18 0,00 13.389,18 
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ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Брчко 

дистрикт БиХ (20060003) 1.571,56 2.469,83 4.041,39 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка лектира" 1.571,56 0,00 1.571,56 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка сврдла и плуга" 0,00 1.889,90 1.889,90 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка и уградња клима-уређаја" 0,00 579,93 579,93 

ЈУ Гимназија "Васо Пелагић" Брчко дистрикт БиХ  

(20060004) 2.652,27 0,00 2.652,27 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка и уградња детектора за котловницу" 367,22 0,00 367,22 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Замјена столарије" 
2.285,05 0,00 2.285,05 

Стручна служба средњег образовања (20060005) 7.991,99 0,00 7.991,99 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка наставних средстава за средње школе" 2.603,43 0,00 2.603,43 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка опреме за опремање средњих школа" 5.388,56 0,00 5.388,56 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И 

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
827.000,00 0,00 827.000,00 

Пододјељење за имовинско-правне послове (21020001) 

700.000,00 0,00 700.000,00 

821100 - Набавка земљишта, шума и вишегодишњих  

засада 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Експропријација земљишта и набавка некретнина за 

потребе изградње пијаце Аризона "  
700.000,00 0,00 700.000,00 

Пододјељење за израду просторно-планске 

документације и пројектовање јавних објеката 

(21030001) 

127.000,00 0,00 127.000,00 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Рачунарска опрема" 77.000,00 0,00 77.000,00 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка намјештаја" 50.000,00 0,00 50.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 
2.690.628,23 260.000,00 2.950.628,23 

Пододјељење за капиталне инвестиције (23020001) 
2.690.628,23 260.000,00 2.950.628,23 
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821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Подршка за реализацију донаторских, међународних и 

пројеката прекограничне сарадње" 
0,00 60.000,00 60.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Стратегија са студијом енергетске ефикасности" 
0,00 50.000,00 50.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Енергетска студија Брчко дистрикта БиХ" 
0,00 150.000,00 150.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња водоводне и канализационе мреже у Ул. 

Ферхата Мујановића, Мујкићи" 20.000,00 0,00 20.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња канализације у Ул. др М. Спахе од моста код 

Кајзера до Чардаклија у МЗ Ријеке" 
60.000,00 0,00 60.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Додатна средства за изградњу фекалне канализације у 

МЗ Маоча код Фазловић млина" 
25.000,00 0,00 25.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња НН мреже и јавне расвјете у МЗ Паланка" 
10.000,00 0,00 10.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња објекта водоснабдијевања за МЗ Горице, 

Плазуље и Вучиловац" 
200.000,00 0,00 200.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак реализације пројекта водоснабдијевања МЗ 

Грбавица" 
82.997,94 0,00 82.997,94 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња система водоснабдијевања у МЗ Плазуље и 

МЗ Грбавица" 
150.000,00 0,00 150.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Припрема пројеката и изградња НН мрежа и јавне 

расвјете у градским и приградским насељима" 
70.628,08 0,00 70.628,08 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња водоводне мреже на потезу Брод – Малезијски 

пут (поред ФИС-а)" 195.100,04 0,00 195.100,04 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Секундарно водоснабдијевање од магистралног вода до 

секундарне мреже Пљоштаре у МЗ Грбавица" 
10.000,00 0,00 10.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња водоводне мреже у насељу Кореја у МЗ 

Шаторовићи" 
10.000,00 0,00 10.000,00 
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821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња уличне расвјете у Улици Бранислава Нушића" 
3.000,00 0,00 3.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња секундарне водоводне мреже у Вукосавачкој 

улици (од броја 211 до броја 217) у МЗ 1. мај" 
10.000,00 0,00 10.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња водоводне мреже у МЗ 1. мај" 
12.024,33 0,00 12.024,33 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Припрема пројеката и изградња водоводне и 

канализационе мреже у градским и приградским 

насељима" 177.714,19 0,00 177.714,19 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња водоводне мреже у Улици Јоакима Вујића у 

МЗ Кланац" 
27.000,00 0,00 27.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Јавна расвјета - реконструкција Студентске улице" 
17.659,42 0,00 17.659,42 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак изградње водоводне мреже са прикључцима у 

насељу Кланац (више улица)" 
43.145,80 0,00 43.145,80 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња водоводне мреже у МЗ 1. мај" 
17.667,80 0,00 17.667,80 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња канализационе мреже у МЗ Грбавица" 
17.214,93 0,00 17.214,93 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Пројектовање и извођење радова – подршка оперативној 

реализацији капиталних пројеката" 
93.290,48 0,00 93.290,48 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња фекалног колектора у насељу Грбавица –  

Глухаковац, уз Плазуљску улицу" 
19.450,80 0,00 19.450,80 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња уличне расвјете у Ул. фра Серафина Зечевића 

у МЗ Кланац" 
5.000,00 0,00 5.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Секундарна водоводна мрежа – Грбавица" 
28.385,99 0,00 28.385,99 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Постављање уличне расвјете у МЗ Дубраве – дионица уз 

пут Пањик и Билићи" 
5.000,00 0,00 5.000,00 
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821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња уличне расвјете у МЗ Брка" 
5.000,00 0,00 5.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња уличне расвјете према мезарју (Карибашића 

брдо) у МЗ Горњи Рахић" 
4.922,79 0,00 4.922,79 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња уличне расвјете у улици Рогозан – 2 у МЗ 

Диздаруша" 
5.000,00 0,00 5.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Иницијална средства за изградњу водовода у 

Рашљанима" 210.464,90 0,00 210.464,90 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња уличне расвјете у Јеврејској улици" 
3.000,00 0,00 3.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња уличне расвјете од читаонице према гробљу у 

МЗ Поточари" 
10.000,00 0,00 10.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак изградње НН мреже и уличне расвјете према 

гробљу у МЗ Доња Скакава" 
5.000,00 0,00 5.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња уличне расвјете у МЗ Сеоњаци, Горња 

Скакава, Приједор, Крепшић, Горице, Доње Дубравице, 

Горњи Зовик - Бунарић, Доња Скакава, Бијела и Српска 

Варош" 17.999,03 0,00 17.999,03 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња уличне расвјете у засеоку Панићи у МЗ 

Слијепчевићи" 
5.000,00 0,00 5.000,00 

821300 - Набавка опреме 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка опреме за потребе Одјељења за комуналне 

послове" 
7.912,53 0,00 7.912,53 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција НН мреже и јавне расвјете на 

локалитету МЗ Поточари" 
10.791,86 0,00 10.791,86 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Санација водоторња у МЗ Брезово Поље" 
50.000,00 0,00 50.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција уличне расвјете у градским улицама" 
31.288,91 0,00 31.288,91 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција водоводне мреже у Улици Јоакима 

Вујића" 10.510,24 0,00 10.510,24 
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821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција и санација водоторња у МЗ Брезово 

Поље" 10.553,75 0,00 10.553,75 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња уличне расвјете од моста на ријеци Брци у 

Росуљама према насељу Росуље" 
5.649,75 0,00 5.649,75 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња уличне расвјете у МЗ Бузекара" 
5.000,00 0,00 5.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња уличне расвјете из правца Каблиновића до 

куће С. Лазаревића у МЗ Сандићи" 
6.000,00 0,00 6.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Постављање уличне расвјете у МЗ Бијела, Г. Скакава, 

Приједор, Сеоњаци, Дубраве, Д. Скакава, Пољаци и 

Јагодњак" 
30.000,00 0,00 30.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Постављање уличне расвјете од фудбалског игралишта 

до цркве, МЗ Слијепчевићи" 
10.000,00 0,00 10.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња јавне расвјете у МЗ Колобара" 
10.593,11 0,00 10.593,11 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња канализације према Фазловића млину" 

15.000,00 0,00 15.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња јавне расвјете у МЗ Сандићи – заселак 

Шумари" 12.000,00 0,00 12.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција водоводне и канализационе мреже у 

Улици Јоакима Вујића, МЗ Кланац" 
63.000,00 0,00 63.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Припрема инвестиционо-техничке документације и 

финансирање других послова логистике за реализацију 

капиталних пројеката" 
101.409,15 0,00 101.409,15 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Пројектовање, изградња и реконструкција водоводне и 

канализационе мреже на подручју Брчко дистрикта БиХ" 

96.311,52 0,00 96.311,52 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Средства за ангажовање екстерног надзора и других 

послова логистике за реализацију КБ" 
75.000,00 0,00 75.000,00 
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821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Израда инвестиционе техничке документације" 
20.000,00 0,00 20.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња секундарне водоводне мреже на подручју 

Брчко дистрикта БиХ" 
88.758,69 0,00 88.758,69 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Израда Анекса главног пројекта ГТЦ Плазуље – Брод – 

Поточари" 40.733,33 0,00 40.733,33 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња водоводне и канализационе мреже – праћење 

пројеката Одјељења за јавне послове" 
51.742,59 0,00 51.742,59 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак изградње водоводне мреже у МЗ Уловић (од 

Черкезовића до Јокића) 800 м" 
32.680,33 0,00 32.680,33 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Проширење трафостанице 35/10 kV Брчко III" 
212.360,47 0,00 212.360,47 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња фекалне канализационе мреже у насељу Брод 

код дома МЗ Брод" 
2.646,47 0,00 2.646,47 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак изградње водовода у Д. Брезику" 
1.258,86 0,00 1.258,86 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња водоводне мреже од центра у МЗ Буковац до 

засеока Чивчије – Пекићи" 
5.365,33 0,00 5.365,33 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња НН мреже до стадиона ФК Посавина Брод, у 

МЗ Брод" 
3.511,89 0,00 3.511,89 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња водоводне мреже у ул. Кожара у МЗ Бродуша" 
10.122,56 0,00 10.122,56 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња водоводне мреже у Омладинској ул. (први 

крак десно) у МЗ Ријеке" 
157,61 0,00 157,61 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња водоводне мреже од Уличког пута до мотела 

Европа" 
7.284,72 0,00 7.284,72 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња водовода и канализације у ул. Рогозан – 2 

према кући Мушановића" 
10.000,00 0,00 10.000,00 
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821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак изградње водоводне мреже Диздаруша" 
9.451,52 0,00 9.451,52 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња водовода и каналзације у Улици Ћамила 

Сијарића (Хоџ. брдо у МЗ Диздаруша)" 
15.000,00 0,00 15.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња водоводне мреже у Улици Ћамила Сијарића 

МЗ Диздаруша" 9.098,06 0,00 9.098,06 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак изградње водоводне мреже у МЗ Диздаруша, 

страна према Грчици" 
41.841,13 0,00 41.841,13 

821200 - Набавка грађевина 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња водовода у улици Рогозан – 1 у МЗ 

Диздаруша" 927,33 0,00 927,33 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ 1.957.412,84 0,00 1.957.412,84 

 Пододјељење за заједничке послове и стручни надзор 

(24010001) 
15.238,10 0,00 15.238,10 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Контролна испитивања квалитета и квантитета урађених 

капиталних пројеката од стране интерног контролора" 
15.238,10 0,00 15.238,10 

Пододјељење за путеве и паркове (24020001) 
1.410.899,66 0,00 1.410.899,66 

821200 - Набавка грађевина  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња тротоара на парцелама к. ч. 943, 947, 949, 101, 

к. о. Бузекара" 20.000,00 0,00 20.000,00 

821200 - Набавка грађевина  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња фонтане Рибица на новој локацији према 

Регулационом плану Центар Брчко (додатна средства)" 
250.000,00 0,00 250.000,00 

821200 - Набавка грађевина  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња пјешачког моста у рејону Берковца у МЗ Г. 

Рахић" 4.610,00 0,00 4.610,00 

821200 - Набавка грађевина  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња пјешачког моста у МЗ Горњи Рахић, насеље 

Берковац" 5.000,00 0,00 5.000,00 

821200 - Набавка грађевина  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Пројектовање и почетак изградње улице спој Росуља 

према Дому здравља у МЗ Колобара" 14.966,07 0,00 14.966,07 

821200 - Набавка грађевина  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак изградње пјешачке стазе у улици Улички пут 

према главном путу у МЗ Глухаковац" 14.453,39 0,00 14.453,39 
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821200 - Набавка грађевина  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Пројектовање и израда одвода површинских вода са 

тротоаром у другој улици лијево од капеле у насељу 

Пирометал к. ч. 349/35)" 
19.892,36 0,00 19.892,36 

821200 - Набавка грађевина  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња пјешачке стазе од кафе-ресторана Мимоза 

Бијела према МЗ Дубраве" 17.000,00 0,00 17.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња тротоара и зацјевљивање канала Мајевичка 

кућа – Близна, МЗ Доњи Брезик" 45.776,30 0,00 45.776,30 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Асфалтирање крака Ул. браће Кауриновића у МЗ 

Грчица" 10.000,00 0,00 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Асфалтирање пута од куће Ружице Цвијетиновић према 

главном путу у МЗ Горње Дубравице" 45.000,00 0,00 45.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Замјена коловоза са израдом пројектне документације у 

ул. С. сокак, крак Тракошевићи МЗ Бродуша" 
34.200,00 0,00 34.200,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Асфалтирање крака улице Суљагића сокак, МЗ 

Бродуша" 20.000,00 0,00 20.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Асфалтирање пута заселак Шимићи, МЗ Уловић" 2.556,98 0,00 2.556,98 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Асфалтирање пута Међаци–Јурићи, МЗ Г. Скакава" 
8.000,00 0,00 8.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак асфалтирања пута заселак Бабићи, Томић Лука 

у МЗ Бијела" 5.000,00 0,00 5.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција пута у Чађавцу, заселак Бркићи" 
10.000,00 0,00 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња крака Улице Јована Јовановића Змаја према 

Луци у дужини од око 120м у МЗ Српска Варош" 
9.013,32 0,00 9.013,32 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција и насипање макадамског пута у засеоку 

Драгичевић–Кисићи–Цвијетиновићи, МЗ Горње 

Дубравице" 
10.000,00 0,00 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција Ул. Бранислава Нушића" 90.000,00 0,00 90.000,00 
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821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Асфалтирање пута према Рајку Арсенићу у МЗ 

Крепшић" 13.000,00 0,00 13.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Асфалтирање дијела Улице Љубомира Крсмановића од 

главног пута ка броју 59 – лијево, МЗ Доњи Брезик" 
10.000,00 0,00 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак асфалтирања пута Станови–Поточари кроз 

викенд-насеље МЗ Станови" 20.000,00 0,00 20.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Асфалтирање крака Улице браће Кауриновић у МЗ 

Грчица" 10.000,00 0,00 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак асфалтирања пута од куће Николе Пантелића 

према споменику и главном путу у МЗ Буквик" 
7.781,85 0,00 7.781,85 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак асфалтирања Ул. Милана Хаџиристића к. ч. 

196/3 у МЗ Грчица" 4.000,00 0,00 4.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Израда пројектне документације за реконструкцију 

улица Е. Мулабдића и проф. М. Синанагића у МЗ Центар 

V" 
12.000,00 0,00 12.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Одвод оборинских вода и изградња тротоара од 

раскрснице према кући Саве Томића у МЗ Ражљево" 10.000,00 0,00 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Додатна средства за асфалтирање пута МЗ Ријеке од 

фирме Кајзер до Чардаклија" 200.000,00 0,00 200.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Асфалтирање улице Фазловића, МЗ Бродуша" 20.000,00 0,00 20.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Асфалтирање пута у засеоку Краљевићи у МЗ 

Слијепчевићи" 15.000,00 0,00 15.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Асфалтирање пута поред просторија МЗ Плазуље, 

лијево, други пут према кућама Вуковића, Бигића... 120 м 

у МЗ Плазуље" 
15.000,00 0,00 15.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Иницијална средства за пројектовање и почетак 

изградње Пешталића сокака у МЗ Брка" 8.900,20 0,00 8.900,20 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Асфалтирање пута к.ч. 514 у МЗ Трњаци" 10.000,00 0,00 10.000,00 
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821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак асфалтирања пута у засеоку Кларићи у МЗ 

Боће" 10.000,00 0,00 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак асфалтирња пута Грујићи–Живковићи у МЗ 

Трњаци" 10.000,00 0,00 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Пројектовање и почетак изградње наставка Улице XI у 

МЗ Илићка" 10.000,00 0,00 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Заселак Лујићи – наставак асфалтирања пута од 

раскрснице према кући Вида Максића у дужини од 140 

метара у МЗ Сандићи" 
3.721,32 0,00 3.721,32 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Асфалтирање крака пута к. ч. 487 (ка кући Д. Лазаревића 

у МЗ Крбети) у МЗ Крбети" 15.000,00 0,00 15.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Асфалтирање пута у Репином Брду – пут Просина" 
20.000,00 0,00 20.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција и проширење пута од моста код фирме 

Кајзер према регионалном путу Р 460 МЗ Ријеке" 
72.000,00 0,00 72.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Асфалтирање улице у МЗ Бродуша од Фазловића до 

Тракошевића" 20.000,00 0,00 20.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак радова у засеоку Васићи, МЗ Трњаци" 
8.000,00 0,00 8.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Асфалтирање пута према кући Иве Јозић, МЗ Крепшић" 
10.000,00 0,00 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Асфалтирање пута према кући Марка Илијић, МЗ 

Крепшић" 10.000,00 0,00 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Асфалтирање пута заселак Павићи, МЗ Витановићи" 9.190,00 0,00 9.190,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Асфалтирање Улице Бакије Селимовића од 153 до 95, 

МЗ Ивици" 7.529,48 0,00 7.529,48 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Асфалтирање пута на локалитету Гњидавица бр. 2 

Брезово Поље Ново насеље" 
4.872,76 0,00 4.872,76 
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821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак асфалтирања пута Живковићи–Грујићи у МЗ 

Трњаци" 27.000,00 0,00 27.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Асфалтирање пута на парцели број 3496/1 к. о. Брчко 1 

по излагању – нови премјер испред постојећих гаража а 

иза зграде која представља дио Улице бискупа Јосипа 

Стадлера од броја 9 до броја 1, Ново Брчко" 
23.192,20 0,00 23.192,20 

821200 - Набавка грађевина  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња аутобуских стајалишта с нишама на 

магистралним, регионалним, локалним путевима према 

захтјевима мјесних заједница, школа и грађана" 

9.268,39 0,00 9.268,39 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Завршетак асфалтирања пута у Блажевићима, МЗ Боће" 
6.000,00 0,00 6.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Измјештање фонтане са локације Трга младих на нову 

локацију према Регулационом плану Центар Брчко 

(измјене и допуне)" 
41.296,37 0,00 41.296,37 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Асфалтирање пута према кући Иве Босанкића МЗ 

Витановићи" 7.178,67 0,00 7.178,67 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња пута у МЗ Брка, поред џамије (Стара Брка) 

према Међицама" 
10.000,00 

 

 

 

 

0,00 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак асфалтирања пута Доње Дубравице – 

Бодериште – Репино Брдо у МЗ Доње Дубравице" 
40.500,00 

 

 

 

 

0,00 40.500,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција пута Доње Дубравице – Бодериште" 

45.000,00 

 

 

 

 

0,00 45.000,00 

Пододјељење за јавне објекте (24030001) 
531.275,08 0,00 531.275,08 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак радова на градском стадиону" 
31.275,08 0,00 31.275,08 

821200 - Набавка грађевина  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Пројектовање и изградња мултифункционалне спортске 

дворане са отвореним и затвореним базеном" 
500.000,00 0,00 500.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНИ РЕГИСТАР 
114.638,02 0,00 114.638,02 

Пододјељење за катастарске књиге (25030001) 
114.638,02 0,00 114.638,02 
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821500 - Набавка сталних средстава у облику права 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Набавка катастарског софтвера за потребе Владе Брчко 

дистрикта БиХ – наставак пројекта" 
114.638,02 0,00 114.638,02 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ 

 ИМОВИНОМ 669.133,86 4.821,09 673.954,95 

Сектор одржавања (27010003) 669.133,86 4.821,09 673.954,95 

821200 - Набавка грађевина  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Завршетак изградње помоћног објекта у МЗ Мујкићи" 

0,00 1.310,28 1.310,28 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Асфалтирање платоа испред објекта МЗ Буквик"  
19.017,20 0,00 19.017,20 

821200 - Набавка грађевина  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак изградње трибина на фудбалском игралишту, 

МЗ Крепшић" 
6.841,41 0,00 6.841,41 

821200 - Набавка грађевина  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња трибина на фудбалском игралишту, МЗ 

Крепшић" 0,00 3.510,81 3.510,81 

821200 - Набавка грађевина  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Завршетак изградње читаонице у Новом насељу Ивици" 
10.000,00 0,00 10.000,00 

821200 - Набавка грађевина  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Иницијална средства за пројектовање и изградњу 

читаонице у Новом насељу Ивици у МЗ Ивици Ново 

насеље" 3.935,30 0,00 3.935,30 

821200 - Набавка грађевина  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња игралишта за баскет, уређење стаза са клупама 

и зеленилом (мали парк), изградња артеског бунара у МЗ 

Крепшић" 
43.586,00 0,00 43.586,00 

821200 - Набавка грађевина  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња Дома културе у МЗ Шаторовићи" 
176.012,00 0,00 176.012,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наткривање трибина на стадиону ФК Избор"  
38.843,40 0,00 38.843,40 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Иницијална средства за пројектовање и рјешавање 

имовинских односа паркиралишта зграде у Узуновића 

улици 42, МЗ Бијељинска цеста"  
10.000,00 0,00 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Капитална средства Царине – Царински терминал – 

реконструкција објекта граничног прелаза"  
9.673,05 0,00 9.673,05 
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821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција крова и уградња термоизолације на 

згради МЗ Горњи Вукшић"  
9.415,00 0,00 9.415,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак на реконструкцији Дома културе у МЗ Боће"  
1.718,92 0,00 1.718,92 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Уређење пијаца у Брчком"  
19.773,00 0,00 19.773,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Санација крова на објекту – бивша зграда Комитета 

Брчко, Булевар мира бр. 18"  
60.000,00 0,00 60.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња градског сата"  
25.256,70 0,00 25.256,70 

821200 - Набавка грађевина  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња помоћних просторија уз објекат ЈУ Осма 

основна школа Брка" 
28.900,20 0,00 28.900,20 

821200 - Набавка грађевина  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Наставак изградње читаонице у Новом насељу Ивици, 

МЗ Ивици, Ново насеље" 
1.807,42 0,00 1.807,42 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Асфалтирање и изградња паркиралишта испред објекта 

ОШ у МЗ Грчица"  
8.276,95 0,00 8.276,95 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција и санација простора око Занатског 

центра"  125.320,00 0,00 125.320,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Реконструкција и санација простора око Занатског 

центра"  50.000,00 0,00 50.000,00 

821200 - Набавка грађевина  

Смањење планираних средстава на капиталном пројекту 

"Изградња, куповина зграде у изградњи, куповина 

станова за стамбено збрињавање припадника борачких 

популација (демобилисани борци, РВИ и ППБ и шехида) 

из реда бошњачког и хрватског народа – заједнички 

пројекат, суфинансирање са Владом Федерације БиХ" 

20.757,31 0,00 20.757,31 

УКУПНО: 
11.927.450,75 444.593,63 12.372.044,38 

 

 

 

3) Укупно финансирање у Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину ће износити 

40.782.363,71 КМ.  
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Члан 3 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину планирани износ средстава умањује се за 

4.928.859,60 КМ, на сљедећим организационим и економским кодовима: 

 

Одјељење / Институција ИЗНОС 

КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 296.200,00 

Кабинет градоначелника (11010001) 4.200,00 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због коришћења боловања радника 4.200,00 

Сектор за информисање (11020001) 4.500,00 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због коришћења боловања радника 4.000,00 

612100 - Доприноси послодавца 

Смањење планираних средстава односи се на средства за допринос послодавца због 

коришћења боловања радника 500,00 

Сектор за координацију политика и правне послове (11020005) 3.000,00 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због коришћења боловања радника 2.000,00 

612100 - Доприноси послодавца 

Смањење планираних средстава односи се на средства за допринос послодавца због 

коришћења боловања радника 1.000,00 

Секретаријат Владе (11020007) 10.000,00 

613700 - Издаци за текуће одржавање  

Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613722 – Услуге 

поправки и одржавања опреме – "Одржавање е-Владе" 10.000,00 

Сектор за опште послове и стратешко планирање (11020008) 44.000,00 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци и коришћења боловања 40.000,00 

612100 - Доприноси послодавца 

Смањење планираних средстава односи се на средства за допринос послодавца а због 

непопуњавања позиција на планирани број мјесеци и коришћења боловања 4.000,00 

Инспекторат (11030001) 152.500,00 
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611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци и коришћења боловања 90.000,00 

612100 - Доприноси послодавца 

Смањење планираних средстава односи се на средства за допринос послодавца а због 

непопуњавања позиција на планирани број мјесеци и коришћења боловања 2.500,00 

613400 - Набавка материјала и ситног инвентара 

Смањење планираних средстава односи се на  аналитичку ставку 613481 – Издаци за 

одјећу, униформе и платно 60.000,00 

Одбор за запошљавање (11050001) 15.000,00 

613900 - Уговорене и друге посебне услуге 

Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613934 – Издаци за 

хардверске и софтверске услуге – "е-конкурси" 15.000,00 

Канцеларија координатора за реформу јавне управе (11070001) 63.000,00 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци 60.000,00 

612100 - Доприноси послодавца 

Смањење планираних средстава односи се на средства за допринос послодавца а због 

непопуњавања позиција на планирани број мјесеци  3.000,00 

ПРАВОСУЂЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 509.500,00 

Правосудна комисија (12010001) 80.000,00 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци 60.000,00 

612100 - Доприноси послодавца 

Смањење планираних средстава односи се на средства за допринос послодавца а због 

непопуњавања позиција на планирани број мјесеци  20.000,00 

Основни суд (12020001) 213.000,00 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци 213.000,00 

Апелациони суд (12030001) 42.000,00 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци 40.000,00 
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612100 - Доприноси послодавца 

Смањење планираних средстава односи се на средства за допринос послодавца а због 

непопуњавања позиција на планирани број мјесеци  2.000,00 

Тужилаштво (12040001) 30.000,00 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци 30.000,00 

Правобранилаштво (12050001) 92.000,00 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци 90.000,00 

612100 - Доприноси послодавца 

Смањење планираних средстава односи се на средства за допринос послодавца а због 

непопуњавања позиција на планирани број мјесеци  2.000,00 

Канцеларија за правну помоћ (12060001) 52.500,00 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци 50.000,00 

612100 - Доприноси послодавца 

Смањење планираних средстава односи се на средства за допринос послодавца а због 

непопуњавања позиција на планирани број мјесеци  2.500,00 

ПОЛИЦИЈА ДИСТРИКТА 1.360.000,00 

Униформисана крим полиција и друго (13010001) 1.300.000,00 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци 800.000,00 

612100 - Доприноси послодавца 

Смањење планираних средстава односи се на средства за допринос за бенефицирани 

радни стаж која се неће утрошити до краја 2019. године 60.000,00 

611200 - Накнаде трошкова радника 

Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 611225 – 

Отпремнине због одласка у пензију 60.000,00 

613200 - Издаци за енергију 

Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 

- 613211 - Издаци за електричну енергију у износу од 20.000,00 КМ  

- 613215 - Дрво - "Дрво – брикет" у износу од 20.000,00 КМ 40.000,00 
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613300 - Издаци за комуникацију и комуналне услуге 

Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 

- 613314 - Поштанске услуге у износу од 22.000,00 КМ 

- 613321 - Издаци за воду и канализацију у износу од 3.000,00 КМ  

- 613323 - Издаци за услуге одвоза смећа у износу од 10.000,00 КМ  35.000,00 

613400 - Набавка материјала и ситног инвентара 

Смањење планираних средстава односи се на  аналитичку ставку 613461 – Војни 

материјал – "Муниција и гранате" 115.000,00 

613500 - Издаци за услуге превоза и горива 

Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 

- 613511 - Бензин у износу од 20.000,00 КМ 

- 613513 - Моторно уље у износу од 9.000,00 КМ 

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

- 613523 - Регистрација моторних возила у износу од 10.000,00 КМ 50.000,00 

613700 - Издаци за текуће одржавање 

Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613722 – Услуге 

поправки и одржавања опреме 40.000,00 

613900 - Уговорене и друге посебне услуге 

Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 

- 613915 - Рекламни материјал и поклони у износу од 20.000,00 КМ 

- 613922 - Услуге стручног образовања у износу од 30.000,00 КМ 

- 613923 - Издаци за специјализацију и школовање - "Обука КДЗ и др." у износу  

                  од 24.000,00 КМ 

- 613936 - Издаци за привремене и повремене послове, уговори о дјелу и комисије у  

                 износу од 20.000,00 КМ 

- 613991 - Остале неспоменуте услуге и дажбине – "Услуге израде натписа" у износу  

                  од 6.000,00 КМ 100.000,00 

Администрација (13020001) 60.000,00 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци 40.000,00 

613400 - Набавка материјала и ситног инвентара 

Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 

- 613411 - Издаци за обрасце и папир у износу од 7.000,00 КМ 

- 613416 - Ситни инвентар у износу од 2.500,00 КМ 

- 613481 - Издаци за одјећу, униформе и платно у износу од 8.0000,00 КМ и  

- 613484 - Материјал за чишћење у износу од 2.500,00 КМ 20.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЈЕДНОСТ 502.100,00 

Пододјељење за заштиту и спасавање (14010001) 454.000,00 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  454.000,00 

Пододјељење за издавање дозвола и овлашћења у грађевинарству, осталим 

гранама привреде и физичким лицима (14020001) 
32.400,00 
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611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  30.000,00 

612100 - Доприноси послодавца 

Смањење планираних средстава односи се на средства за доприносе послодавца која 

се неће утрошити до краја 2019. године 2.400,00 

Служба заједничких послова (14030001) 
15.700,00 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  15.000,00 

612100 - Доприноси послодавца 

Смањење планираних средстава односи се на средства за доприносе послодавца која 

се неће утрошити до краја 2019. године 700,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ 
112.916,17 

Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ (15010001) 17.894,48 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  17.777,30 

612100 - Доприноси послодавца 

Смањење планираних средстава односи се на средства за доприносе послодавца која 

се неће утрошити до краја 2019. године 117,18 

Пододјељење за информатику (15020001) 79.871,40 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  10.871,40 

613900 - Уговорене и друге посебне услуге 

Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613991 – Остале 

неспоменуте услуге и дажбине – "Консултантске услуге, израда плочица са именима, 

акредитације, цвјетни аранжмани и вијенци и друге неспоменуте услуге" 59.000,00 

613700 - Издаци за текуће одржавање 

Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613722 – Услуге 

поправки и одржавања опреме – "Одржавање сервера, рачунара, штампача, 

рачунарске мреже и остале рачунарске опреме" 10.000,00 

Пододјељење за људске ресурсе (15030001) 15.150,29 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  9.864,76 

612100 - Доприноси послодавца 

Смањење планираних средстава односи се на средства за доприносе послодавца која 

се неће утрошити до краја 2019. године 167,53 
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611200 - Накнаде трошкова радника  

Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 611231 – Посебне 

накнаде из радног односа за повремене послове  5.118,00 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ФИНАНСИЈЕ 400.000,00 

Канцеларија директора Дирекције за финансије (16010001) 20.000,00 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  20.000,00 

Стручна служба Дирекције за финансије (16020001) 60.000,00 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  60.000,00 

Трезор (16030001) 80.000,00 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  80.000,00 

Пореска управа (16040001) 240.000,00 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  240.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ, СПОРТ И КУЛТУРУ 75.000,00 

Пододјељење за привредни развој (17010001) 22.000,00 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  21.000,00 

612100 - Доприноси послодавца 

Смањење планираних средстава односи се на средства за доприносе послодавца која 

се неће утрошити до краја 2019. године 1.000,00 

Пододјељење за туризам, културу и спорт (17020001) 53.000,00 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  51.000,00 

612100 - Доприноси послодавца 

Смањење планираних средстава односи се на средства за доприносе послодавца која 

се неће утрошити до краја 2019. године 2.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО И ВОДОПРИВРЕДУ 
202.459,18 

Пододјељење за анализу и административну подршку и рурални развој 

(18010001) 28.525,10 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  26.910,47 
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612100 - Доприноси послодавца 

Смањење планираних средстава односи се на средства за доприносе послодавца која 

се неће утрошити до краја 2019. године 1.614,63 

Пододјељење за шумарство и водопривреду (18030001) 123.757,59 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  117.419,67 

612100 - Доприноси послодавца 

Смањење планираних средстава односи се на средства за доприносе послодавца која 

се неће утрошити до краја 2019. године 6.337,92 

Пододјељење за ветеринарство (18040001) 50.176,49 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  49.149,18 

612100 - Доприноси послодавца 

Смањење планираних средстава односи се на средства за доприносе послодавца која 

се неће утрошити до краја 2019. године 1.027,31 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 97.029,64 

Служба за администрацију и статистику Одјељења (19010001) 6.049,70 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  
5.707,26 

612100 - Доприноси послодавца 

Смањење планираних средстава односи се на средства за доприносе послодавца која 

се неће утрошити до краја 2019. године 342,44 

Пододјељење за јавно здравство (19020001) 15.599,68 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  15.049,79 

612100 - Доприноси послодавца 

Смањење планираних средстава односи се на средства за доприносе послодавца која 

се неће утрошити до краја 2019. године 549,89 

Пододјељење за социјалну заштиту – Центар за социјални рад (19050001) 46.568,63 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци као и на средства замјене за породиљско одсуство и додатка на плату до 10% 

45.758,72 

612100 - Доприноси послодавца 

Смањење планираних средстава односи се на средства за доприносе послодавца која 

се неће утрошити до краја 2019. године 809,91 

Служба за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата (19060001) 28.811,63 
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611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци као и на средства замјене за породиљско одсуство и додатка на плату до 10% 
27.413,35 

612100 - Доприноси послодавца 

Смањење планираних средстава односи се на средства за доприносе послодавца која 

се неће утрошити до краја 2019. године 1.398,28 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 260.947,13 

Пододјељење – Педагошка институција (20020001) 20.000,00 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  20.000,00 

ЈУ Прва основна школа Брчко (20050001) 50.000,00 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  50.000,00 

ЈУ Друга основна школа Брчко (20050002) 30.000,00 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  30.000,00 

ЈУ Четврта основна школа Брчко (20050004) 20.000,00 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  20.000,00 

ЈУ Шеста основна школа Брезово Поље (20050006) 20.000,00 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  20.000,00 

ЈУ Девета основна школа Маоча (20050009) 20.000,00 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  20.000,00 

ЈУ Једанаеста основна школа Зовик (20050011) 10.000,00 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  10.000,00 

ЈУ Економска школа Брчко дистрикт БиХ (20060001) 50.000,00 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  50.000,00 

ЈУ Техничка школа Брчко дистрикт БиХ (20060002) 20.000,00 
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611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  20.000,00 

Средња музичка школа Брчко дистрикт БиХ (20060006) 20.947,13 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  20.947,13 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИМОВИНСКО-

ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
230.430,34 

Пододјељење за издавање локационих услова и заштиту околине (21010001) 125.479,99 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  61.879,39 

612100 - Доприноси послодавца 

Смањење планираних средстава односи се на средства за доприносе послодавца која 

се неће утрошити до краја 2019. године 2.500,60 

613100 - Путни трошкови 

Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 

- 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 500,00 КМ 

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

                  од 2.500,00 КМ 

- 613125 - Трошкови дневница у иностранству у износу од 3.000,00 КМ 7.500,00 

613900 - Уговорене и друге посебне услуге 

Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 

- 613911 - Услуге медија у износу од 3.000,00 КМ 

- 613912 - Услуге штампања у износу од 200,00 КМ 

- 613919 - Остали издаци за информисање – "Стручна литература" у износу од 400,00 

КМ 

- 613991 - Остале неспоменуте услуге и дажбине - "Израда просторно-планске  

                  документације по предлогу Владе или Одјељења" у износу од 50.000,00 КМ 53.600,00 

Пододјељење за имовинско-правне послове (21020001) 8.560,89 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  8.560,89 

Пододјељење за израду просторно-планске документације и пројектовање јавних 

објеката (21030001) 96.389,46 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  92.282,71 
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612100 - Доприноси послодавца 

Смањење планираних средстава односи се на средства за доприносе послодавца која 

се неће утрошити до краја 2019. године 4.106,75 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 45.621,42 

Пододјељење за развој и стратегију комуналних услуга (23010001) 26.063,04 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  26.063,04 

Пододјељење за капиталне инвестиције (23020001) 19.558,38 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  19.558,38 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ 45.140,19 

Пододјељење за јавне објекте (24030001) 45.140,19 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  44.133,18 

612100 - Доприноси послодавца 

Смањење планираних средстава односи се на средства за доприносе послодавца која 

се неће утрошити до краја 2019. године 1.007,01 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНИ РЕГИСТАР 529.900,00 

Пододјељење за матичну евиденцију (25010001) 120.000,00 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци као и на средства замјене за боловање и додатка на плату до 10% 
115.000,00 

612100 - Доприноси послодавца 

Смањење планираних средстава односи се на средства за доприносе послодавца која 

се неће утрошити до краја 2019. године 5.000,00 

Пододјељење за личне документе (25020001) 38.000,00 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци као и на средства замјене за боловање и додатка на плату до 10% 
38.000,00 

Пододјељење за катастарске књиге (25030001) 210.900,00 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  
140.000,00 
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612100 - Доприноси послодавца 

Смањење планираних средстава односи се на средства за доприносе послодавца која 

се неће утрошити до краја 2019. године 2.000,00 

613700 - Издаци за текуће одржавање 

Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613722 – Услуге 

поправака и одржавања опреме 6.000,00 

613900 - Уговорене и друге посебне услуге 

Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613991 – Остале 

неспоменуте услуге и дажбине – "Услуге извођења геодетско-техничких радова на 

уређењу пољопривредног земљишта комасацијом за катастарску општину Крепшић"  62.900,00 

Пододјељење за писарницу и заједничке послове (25040001) 144.000,00 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  
100.000,00 

612100 - Доприноси послодавца 

Смањење планираних средстава односи се на средства за доприносе послодавца која 

се неће утрошити до краја 2019. године 3.000,00 

611200 - Накнаде трошкова радника 

Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 611225 – 

Отпремнине због одласка у пензију 8.000,00 

613400 - Набавка материјала и ситног инвентара 

Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке:  

- 613411 - Издаци за обрасце и папир у износу од 4.000,00 КМ 

- 613412 - Издаци за компјутерски материјал у износу од 2.000,00 КМ 

- 613416 - Ситни инвентар у износу од 4.560,00 КМ 

- 613481 - Издаци за одјећу, униформе и платно у износу од 7.440,00 КМ 

- 613484 - Материјал за чишћење у износу од 1.000,00 КМ 19.000,00 

613700 - Издаци за текуће одржавање 

Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613722 – Услуге 

поправака и одржавања опреме 14.000,00 

Служба за архив (25060001) 17.000,00 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци као и на средства замјене за боловање и додатка на плату до 10% 
17.000,00 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ 
87.000,00 

Сектор регистра (27010002) 5.000,00 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  5.000,00 

Сектор одржавања (27010003) 41.000,00 



 36

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  41.000,00 

Сектор располагања (27010004) 41.000,00 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци  39.000,00 

612100 - Доприноси послодавца 

Смањење планираних средстава односи се на средства за доприносе послодавца која 

се неће утрошити до краја 2019. године 2.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНУ 

САРАДЊУ 
174.615,53 

Служба заједничких послова (31010001) 4.737,26 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци 4.237,26 

613700 - Издаци за текуће одржавање 

Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613722 – Услуге 

поправака и одржавања опреме 500,00 

Пододјељење за програме развојне помоћи и међународну сарадњу (31020001) 

92.839,01 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци 86.168,88 

612100 - Доприноси послодавца 

Смањење планираних средстава односи се на средства за доприносе која се неће 

утрошити до краја 2019. године 5.170,13 

611200 - Накнаде трошкова радника 

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

случају смрти 1.000,00 

613400 - Набавка материјала и ситног инвентара 

Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку  613412 – Издаци за 

компјутерски материјал 500,00 

Пододјељење за координацију помоћи Европске уније, регионалну сарадњу и 

хармонизацију прописа (31030001) 
52.258,84 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци 47.885,70 

612100 - Доприноси послодавца 

Смањење планираних средстава односи се на средства за доприносе која се неће 

утрошити до краја 2019. године 2.873,14 
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611200 - Накнаде трошкова радника 

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

случају смрти 1.000,00 

613400 - Набавка материјала и ситног инвентара 

Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613412 – Издаци за 

компјутерски материјал 500,00 

Пододјељење за стратегију европских интеграција (31040001) 24.780,42 

611100 - Бруто плате 

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

утрошити до краја 2019. године а због непопуњавања позиција на планирани број 

мјесеци 21.585,30 

612100 - Доприноси послодавца 

Смањење планираних средстава односи се на средства за доприносе која се неће 

утрошити до краја 2019. године 1.295,12 

611200 - Накнаде трошкова радника 

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

случају смрти 1.000,00 

613300 - Издаци за комуникацију и комуналне услуге 

Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку  613311 – Издаци за 

телефон, телефакс и телекс 400,00 

613400 - Набавка материјала и ситног инвентара 

Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку  613412 – Издаци за 

компјутерски материјал 500,00 

У К У П Н О: 
4.928.859,60 

 

 

 

Члан 4 

 

Средства из чланова 1, 2 и 3 ове одлуке у износу од 18.960.810,35 КМ распоређују се у 

Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину, на сљедеће организационе, економске кодове 

и аналитичке ставке: 

 

Одјељење / Институција ИЗНОС 

СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 120.000,00 

Скупштина Брчко дистрикта БиХ (10010001) 120.000,00 

613900 - Уговорене и друге посебне услуге 

Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613936 - 

Издаци за привремене и повремене послове, уговори о дјелу и комисије – 

"Израда монографије поводом 20 година рада Скупштине" 

20.000,00 
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614319 - Текући грантови осталим организацијама 

Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614314 - 

Текући грантови осталим организацијама – „Грант Фондацији Ментално 

здравље за све Тузла“ за адаптацију зграде намијењене Одјељењу за дјечју и 

адолесцентну психијатрију Клинике за психијатрију у Тузли 
100.000,00 

КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 13.922,90 

Сектор за информисање (11020001) 3.192,90 

611100 - Бруто плата 

Повећање планираних средстава односи се на промјену платног разреда на 

позицији "Стручни референт за протокол", платни разред V4, мјесечна основна 

плата 981,67 КМ, мјесечна бруто плата 1.443,54 КМ, 1 извршилац, период 

ангажовања 6 мјесеци (VII–XII мјесец), која се мијења у позицију "Стручни 

сарадник за протокол", платни разред VII1, мјесечна основна плата 1.343,55 

КМ, мјесечна бруто плата 1.975,69 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 6 

мјесеци (VII–XII мјесец)  3.192,90 

Законодавна канцеларија (11020002) 1.550,00 

611100 - Бруто плата 

Повећање планираних средстава односи се на средства потребна за исплату 

минулог рада 1.500,00 

612100 - Доприноси послодавца 

У складу с повећањем средстава планираних за бруто плате увећава се и 

допринос послодавца 50,00 

Управна инспекција (11020006) 1.070,00 

611100 - Бруто плата 

Повећање планираних средстава односи се на средства потребна за исплату 

минулог рада 1.000,00 

612100 - Доприноси послодавца 

У складу са повећањем средстава планираних за бруто плате увећава се и 

допринос послодавца 70,00 

Секретаријат Владе (11020007) 1.610,00 

611100 - Бруто плата 

Повећање планираних средстава односи се на средства потребна за исплату 

минулог рада 1.600,00 

612100 - Доприноси послодавца 

У складу с повећањем средстава планираних за бруто плате увећава се и 

допринос послодавца 10,00 

Апелациона комисија (11040001) 6.500,00 

611100 - Бруто плата 

Повећање планираних средстава односи се на средства потребна за исплату 

минулог рада и исплату накнаде за замјену – интерни премјештај 6.000,00 

612100 - Доприноси послодавца 

У складу с повећањем средстава планираних за бруто плате увећава се и 

допринос послодавца  500,00 
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ПОЛИЦИЈА ДИСТРИКТА 1.490.000,00 

Униформисана крим полиција и друго (13010001) 1.490.000,00 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Канцеларијски намјештај" 1.490.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЈЕДНОСТ 1.001.239,45 

Пододјељење за заштиту и спасавање (14010001) 1.001.239,45 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Набавка нових ватрогасних возила за 

опремање подручних ватрогасних домова" 725.500,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња надстрешнице за возила" 27.273,90 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Рјешавање водоснабдијевања за три 

подручна дома" 150.000,00 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Додатна средства за набавку новог навалног 

ватрогасног возила" 70.000,00 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Набавка и уградња опреме за нови 

ватродојавни систем у згради Владе Брчко дистрикта БиХ" 28.465,55 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ 
376.009,61 

Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ (15010001) 262.252,27 

614300 - Текући грантови непрофитним организацијама 

Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 - 

Текући грантови осталим непрофитним организацијама – "Грант Црвеном 

крсту/крижу Брчко за финансијску помоћ становништву страдалом у 

земљотресу у Албанији" 20.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња зграде МЗ Горице" 7.870,60 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња објекта МЗ Плазуље" 1.244,44 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Реконструкција и санација и инвестиционо 

одржавање зграде МЗ Уловић" 15.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Реконструкција зграде МЗ Крепшић 2" 5.587,80 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња објекта за потребе мјесне 

заједнице и КУД Илићка" 50.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња (надоградња) објекта МЗ Илићка" 90.000,00 
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821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Завршетак изградње зграде МЗ Пољаци – 

Јагодњак, насеље Јагодњак" 2.593,59 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Наставак радова на изградњи МЗ Горице 

20.000,00 КМ; довршетак објекта МЗ и плаћање накнаде за таксе, разне 

сагласности, накнаде за рад комисије за технички преглед 1.027,39 КМ" 21.027,39 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Реконструкција и санација објекта Гајеви у 

МЗ Буквик" 17.758,11 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Реконструкција, санација и инвестиционо 

одржавање МЗ Стари Расадник" 9.075,02 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Набавка компјутерске опреме, клима-

уређаја и друге канцеларијске опреме" 1.025,53 

614300 - Текући грантови непрофитним организацијама 

Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 - 

Текући грантови мјесним заједницама – "Грант МЗ Крбети за наставак радова 

на етно-комплексу у МЗ Крбети" 1.069,79 

614300 - Текући грантови непрофитним организацијама 

Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 - 

Текући грантови мјесним заједницама – "Грант МЗ Марковић Поље за набавку 

намјештаја и опреме" 20.000,00 

Пододјељење за информатику (15020001) 113.757,34 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Безбједносна и рачунарска опрема и 

софтвери (ППЗ опрема, софтвери, рачунарска опрема)" 55.930,00 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Софтвери и опрема за реконструкцију и 

надоградњу информационог система Владе Брчко дистрикта" 57.827,34 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ФИНАНСИЈЕ 104.129,00 

Канцеларија директора Дирекције за финансије (16010001) 20.000,00 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Набавка и уградња котла за гријање" 20.000,00 

Стручна служба Дирекције за финансије (16020001) 84.129,00 

821500 - Набавка сталних средстава у облику права 

Уводи се нови капитални пројекат "Дорада софтвера Главне књиге (израда 

модула за фактурисање робе и услуга и модула ПДВ пријаве)" 35.000,00 

821500 - Набавка сталних средстава у облику права 

Уводи се нови капитални пројекат "Дорада софтвера Главне књиге 

(електронско плаћање расхода и издатака буџетских корисника)" 19.129,00 
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821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Рачунарска мрежа" 30.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ, СПОРТ И КУЛТУРУ 866.645,22 

Пододјељење за привредни развој (17010001) 668.510,00 

614400 - Субвенције јавним предузећима 

Увећање планираних средстава на аналитичкој ставци 614411 – Субвенције 

јавним предузећима "Субвенција ЈП Лука Брчко за покривање трошкова израде 

идејних пројеката за изградњу контејнерског терминала, терминала за 

житарице, нове трафостанице, продубљивања корита ријеке Саве у зони кеја у 

ЈП Лука Брчко и за истражне геолошке, геомеханичке радове у ЈП Лука Брчко" 3.510,00 

614500 - Субвенције приватним предузећима и предузетницима 

Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614511 – 

Субвенције приватним предузећима и предузетницима – "Субвенције 

приватним предузећима у складу са Законом о подстицају у привреду Брчко 

дистрикта БиХ" 600.000,00 

614300 - Текући грантови непрофитним организацијама  

Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 - 

Текући грантови осталим непрофитним организацијама – "Грант УНДП БиХ за 

израду Стратегије развоја Брчко дистрикта БиХ за период 2020–2027. година" 65.000,00 

Пододјељење за туризам, културу и спорт (17020001) 198.135,22 

614300 - Текући грантови непрофитним организацијама 

Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614314 - 

Текући грантови спортским клубовима – „Грант Одбојкашком клубу Младост 

Брчко дистрикт БиХ“ за рад и материјалне трошкове 

 50.000,00 

614300 - Текући грантови непрофитним организацијама 

Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614314 - 

Текући грантови спортским клубовима – „Грант Одбојкашком клубу 

„Јединство – Бимал“ Брчко дистрикт БиХ“ за рад и материјалне трошкове 

 50.000,00 

614300 - Текући грантови непрофитним организацијама 

Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614314 - 

Текући грантови спортским клубовима – „Грант Мушком одбојкашком клубу 

Јединство Брчко дистрикт БиХ“ за рад и материјалне трошкове 

 10.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Наставак радова на изградњи свлачионице 

ХАШК Напредак МЗ Уловић" 14.060,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња свлачионице за ФК Гредице у МЗ 

Гредице 1" 30.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Наставак радова на изградњи дјечјег 

игралишта у МЗ Мераје" 4.294,29 
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821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња Дома културе у МЗ Брка" 18.610,36 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Наставак изградње фудбалског игралишта 

ФК Грчица" 19.461,80 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња спортско-рекреативног центра у 

МЗ Доња Скакава" 1.708,77 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО И 

ВОДОПРИВРЕДУ 
2.194.469,74 

Пододјељење за анализу, административну подршку и рурални развој  

(18010001) 1.485,34 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Набавка рачунарске и друге опреме" 1.485,34 

Пододјељење за пољопривреду (18020001) 1.400.000,00 

614500 - Субвенције приватним предузећима и предузетницима 

Повећање планираних средстава на аналитичкој ставци 614515 – Подстицај 

пољопривредној производњи – "Подстицаји у пољопривреди по захтјевима из 

2019. године и ранијег периода" 1.400.000,00 

Пододјељење за шумарство и водопривреду (18030001) 722.984,40 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Набавка мотоцикла за рад чувара шума" 2.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Регулација потока Близне – I фаза" 499.791,50 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Санација и реконструкција насипа и 

уређење корита ријека Тиње, Теке и Ломнице" 50.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Уређење корита и обале Рашљанске ријеке 

код куће Равкић Шемсудина у МЗ Рашљани" 16.044,69 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња потпорног зида код куће 

Синановић Неџада у МЗ Рашљани" 20.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Иницијална средства за изградњу 

потпорног зида у насељу Игличине у МЗ Маоча" 15.100,90 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Реконструкција, изградња и легализација 

водних објеката за заштиту од поплава – израда техничке документације и 

извођење радова" 25.238,93 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Израда пројектне документације за 

регулацију корита ријеке Брке узводно од моста на Кожари" 10.000,00 
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821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Уређење корита и обале потока Јагоштица 

кроз насеље Шаторовићи – израда пројектне документације и извођење радова" 41.880,20 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Израда и ревизија пројектне документације 

уређења слива ријека Тиње, Брке и Зовичице на подручју Брчко дистрикта БиХ 

и извођење радова" 9.323,10 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња водопропуста на потоку Лукавац 

у МЗ Лукавац" 27.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Израда пројектне документације за 

изградњу потпорног зида у кориту Рашљанске ријеке код куће Авдић Рамида у 

МЗ Рашљани" 933,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Израда пројектне документације за 

изградњу потпорног зида у кориту Рашљанске ријеке код куће Авдић Хаснета 

(код џамије) у МЗ Рашљани" 693,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Израда пројектне документације за 

изградњу потпорног зида у кориту Рашљанске ријеке на потезу од куће Равкић 

Мирсада до куће Алић Расима" 3.880,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Финансијска средства за технички пријем 

радова и издавање употребне дозволе за пројекте из области водопривреде" 1.099,08 

Пододјељење за ветеринарство (18040001) 70.000,00 

614200 - Текући грантови појединцима 

Увећање планираних средстава на аналитичкој ставци 614239 – Остали 

грантови појединцима – "Накнада штете у складу са Законом о ветеринарству 

БиХ по захтјевима из 2019. године и ранијег периода"  70.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 5.096.058,62 

Служба за администрацију и статистику Одјељења (19010001) 3.793.400,02 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Ревизија техничке документације, 

прикључци, сагласности, технички преглед објеката из надлежности Одјељења" 10.000,00 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Набавка магнетне резонанце" 2.400.000,00 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Набавка ЦТ апарата" 400.000,00 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Средства за интегрални здравствени 

информациони систем" 845.359,33 
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821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Набавка хистероскопа за гинекологију" 70.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Реконструкција и инвестиционо одржавање 

објеката" 68.040,69 

Пододјељење за социјалну заштиту – Центар за социјални рад (19050001) 846,50 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Набавка рачунарске опреме" 846,50 

Матерински додатак (19050005) 1.300.000,00 

614200 - Текући грантови појединцима 

Увећање планираних средстава на аналитичкој ставци 614239 – Остали 

грантови појединцима – "Матерински додатак"  1.300.000,00 

Служба за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата (19060001) 1.812,10 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Набавка рачунарске опреме" 1.812,10 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 429.643,06 

Пододјељење за заједничке послове (20030001) 65.871,13 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Додатна средства за реконструкцију 

просторија за смјештај Пододјељења и климатизација" 65.871,13 

Обданиште и забавиште "Наша дјеца" Брчко (20040001) 12.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Додатна средства за реконструкцију 

пјешчаника за потребе обданишта" 2.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Набавка услуга пројектовања за изградњу 

два објекта обданишта (МЗ Српска Варош и МЗ Кланац)" 10.000,00 

ЈУ Прва основна школа Брчко (20050001) 29.654,30 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Набавка опреме и намјештаја" 6.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Завршетак уређења дворишта, изградње 

спортских терена и паркиралишта у ПШ Д. Брезик" 8.654,30 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Санација мокрог чвора" 15.000,00 

ЈУ Друга основна школа Брчко (20050002) 41.495,13 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Набавка и уградња котла и радови на 

санацији котловнице за потребе ПШ Грчица" 27.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња надстрешнице у ПШ Грчица" 14.495,13 
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ЈУ Трећа основна школа Брчко (20050003) 37.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Додатна средства за замјену кровне 

конструкције" 37.000,00 

ЈУ Пета основна школа Брчко (20050005) 37.608,25 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Иницијална средства за почетак изградње 

фискултурне сале уз ЈУ Пета ОШ – ПО Брод" 37.608,25 

ЈУ Седма основна школа Горњи Рахић (20050007) 2.085,73 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Набавка намјештаја за учионице и 

канцеларије" 2.085,73 

ЈУ Десета основна школа Бијела (20050010) 80.493,15 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Реконструкција система централног гријања 

и замјена котлова" 50.734,39 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Реконструкција дијела школског објекта за 

предшколско васпитање" 29.758,76 

Основна музичка школа Брчко (20050016) 38.508,25 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Замјена крова" 38.508,25 

Стручна служба предшколског и основног образовања (20050017) 37.704,97 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Додатна средства за набавку Брајеве 

машине и штампача за слабовиду дјецу" 5.000,00 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Набавка опреме за опремање основних 

школа" 32.704,97 

ЈУ Техничка школа Брчко дистрикт БиХ (20060002) 39.230,16 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Набавка опреме за ЦНЦ лабораторију" 25.840,98 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Реконструкција крова на фискултурној сали 

и ЦНЦ лабораторији, замјена столарије" 13.389,18 

Стручна служба средњег образовања (20060005) 7.991,99 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Набавка наставних средстава за средње 

школе" 2.603,43 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Набавка опреме за опремање средњих 

школа" 5.388,56 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИМОВИНСКО-

ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
1.328.320,00 
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Пододјељење за издавање локационих услова и заштиту околине 

(21010001) 1.300,00 

611200 - Накнаде трошкова радника 

Повећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 611227 – 

Помоћ у случају смрти "Помоћ у случају смрти члана породице" 1.300,00 

Пододјељење за имовинскоправне послове (21020001) 1.200.010,00 

611200 - Накнаде трошкова радника 

Повећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 611227 – 

Помоћ у случају смрти  10,00 

821100 – Набавка земљишта, шума и вишегодишњих засада 

Уводи се нови капитални пројекат "Експропријација земљишта и набавка 

некретнина за потребе изградње пијаце Аризона" 700.000,00 

821100 - Набавка земљишта, шума и вишегодишњих засада 

Уводи се нови капитални пројекат "Експропријација земљишта и набавка 

некретнина" 500.000,00 

Пододјељење за израду просторно-планске документације и пројектовање 

јавних објеката (21030001) 127.010,00 

611200 - Накнаде трошкова радника 

Повећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 611227 - 

Помоћ у случају смрти  10,00 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Рачунарска опрема" 77.000,00 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Набавка намјештаја" 50.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА, ИЗБЈЕГЛИЦЕ И СТАМБЕНА 

ПИТАЊА 
8.060,00 

Одјељење за расељена лица, избјеглице и стамбена питања (22010001) 8.060,00 

613900 - Уговорене и друге посебне услуге 

Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613991 – 

Остале неспоменуте услуге и дажбине – "Средства МЉПИ и ЦРС-а у оквиру 

пројекта Интегрисани програм подршке за реинтеграцију повратника по основу 

споразума о реадмисији – фаза 3" 8.060,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 2.950.628,23 

Пододјељење за капиталне инвестиције (23020001) 
2.950.628,23 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Набавка м. возила и опреме" 60.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Израда ИТ документације и извођење 

радова" 200.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња водоводне и канализационе 

мреже у Ул. Ферхата Мујановића, Мујкићи" 20.000,00 
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821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња канализације у Ул. др М. Спахе 

од моста код Кајзера до Чардаклија у МЗ Ријеке" 60.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Додатна средства за изградњу фекалне 

канализације у МЗ Маоча код Фазловића млина" 25.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња НН мреже и јавне расвјете у МЗ 

Паланка" 10.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња објекта водоснабдијевања за МЗ 

Горице, Плазуље и Вучиловац" 200.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Наставак реализације пројекта 

водоснабдијевања МЗ Грбавица" 82.997,94 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња система водоснабдијевања у МЗ 

Плазуље и МЗ Грбавица" 150.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Припрема пројеката и изградња НН мрежа 

и јавне расвјете у градским и приградским насељима" 70.628,08 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња водоводне мреже на потезу Брод 

–  Малезијски пут (поред ФИС-а)" 195.100,04 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Секундарно водоснабдијевање од 

магистралног вода до секундарне мреже Пљоштаре у МЗ Грбавица" 10.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња водоводне мреже у насељу Кореја 

у МЗ Шаторовићи" 10.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња уличне расвјете у Улици 

Бранислава Нушића" 3.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња секундарне водоводне мреже у 

Вукосавачкој улици (од броја 211 до броја 217) у МЗ 1. мај" 10.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња водоводне мреже у МЗ 1. мај" 12.024,33 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Припрема пројеката и изградња водоводне 

и канализационе мреже у градским и приградским насељима" 177.714,19 
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821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња водоводне мреже у Улици 

Јоакима Вујића у МЗ Кланац" 27.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Јавна расвјета – реконструкција Студентске 

улице" 17.659,42 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Наставак изградње водоводне мреже са 

прикључцима у насељу Кланац (више улица)" 43.145,80 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња водоводне мреже у МЗ 1. мај" 17.667,80 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња канализационе мреже у МЗ 

Грбавица" 17.214,93 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Пројектовање и извођење радова – подршка 

оперативној реализацији капиталних пројеката" 93.290,48 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња фекалног колектора у насељу 

Грбавица – Глухаковац, уз Плазуљску улицу" 19.450,80 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња уличне расвјете у Ул. фра 

Серафина Зечевића МЗ Кланац" 5.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Секундарна водоводна мрежа – Грбавица" 28.385,99 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Постављање уличне расвјете у МЗ Дубраве 

– дионица уз пут Пањик и Билићи" 5.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња уличне расвјете у МЗ Брка" 5.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња уличне расвјете према гробљу 

(Карибашића брдо) у МЗ Горњи Рахић" 4.922,79 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња уличне расвјете у улици Рогозан - 

2 у МЗ Диздаруша" 5.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Иницијална средства за изградњу водовода 

у Рашљанима" 210.464,90 
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821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња уличне расвјете у Јеврејској 

улици" 3.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња уличне расвјете од читаонице 

према гробљу у МЗ Поточари" 10.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Наставак изградње НН мреже и уличне 

расвјете према гробљу у МЗ Доња Скакава" 5.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња уличне расвјете у МЗ Сеоњаци, 

Горња Скакава, Приједор, Крепшић, Горице, Доње Дубравице, Горњи Зовик – 

Бунарић, Доња Скакава, Бијела и Српска Варош" 17.999,03 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња уличне расвјете у засеоку Панићи 

у МЗ Слијепчевићи" 5.000,00 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Набавка опреме за потребе Одјељења за 

комуналне послове" 7.912,53 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Реконструкција НН мреже и јавне расвјете 

на локалитету МЗ Поточари" 10.791,86 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Санација водоторња у МЗ Брезово Поље" 50.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Реконструкција уличне расвјете у градским 

улицама" 31.288,91 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Реконструкција водоводне мреже у Улици 

Јоакима Вујића" 10.510,24 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Реконструкција и санација водоторња у МЗ 

Брезово Поље" 10.553,75 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња уличне расвјете од моста на 

ријеци Брци у Росуљама према насељу Росуље" 5.649,75 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња уличне расвјете у МЗ Бузекара" 5.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња уличне расвјете из правца 

Каблиновића до куће С. Лазаревића у МЗ Сандићи" 6.000,00 
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821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Постављање уличне расвјете у МЗ Бијела, 

Г. Скакава, Приједор, Сеоњаци, Дубраве, Д. Скакава, Пољаци и Јагодњак" 30.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Постављање уличне расвјете од фудбалског 

игралишта до цркве у МЗ Слијепчевићи" 10.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња јавне расвјете у МЗ Колобара" 10.593,11 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња канализације према Фазловића 

млину у МЗ Маоча" 15.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња јавне расвјете у МЗ Сандићи – 

заселак Шумари" 12.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 

Уводи се нови капитални пројекат "Реконструкција водоводне и канализационе 

мреже у Улици Јоакима Вујића, МЗ Кланац" 63.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Припрема инвестиционо-техничке 

документације и финансирање других послова логистике за реализацију 

капиталних пројеката" 101.409,15 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Пројектовање, изградња и реконструкција 

водоводне и канализационе мреже на подручју Брчко дистрикта БиХ" 96.311,52 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Средства за ангажовање екстерног надзора 

и других послова логистике за реализацију КБ" 75.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Израда инвестиционо-техничке 

документације" 20.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња секундарне и водоводне мреже на 

подручју Брчко дистрикта БиХ" 88.758,69 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Израда анекса главног пројекта ГТЦ 

Плазуље–Брод–Поточари" 40.733,33 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња водоводне и канализационе 

мреже – праћење пројеката Одјељења за јавне послове" 51.742,59 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Набавка опреме и намјештаја" 32.680,33 
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821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња и реконструкција ТС на подручју 

Брчко дистрикта БиХ" 212.360,47 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Подршка за изградњу и реконструкцију 

водовода и канализације на подручју Брчко дистрикта БиХ" 30.347,44 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња водовода и канализације у МЗ 

Диздаруша" 86.318,04 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ 1.997.412,84 

Пододјељење за заједничке послове и стручни надзор (24010001) 15.238,10 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Контролна испитивања квалитета и 

квантитета урађених капиталних пројеката од стране интерног контролора" 15.238,10 

Пододјељење за путеве и паркове (24020001) 1.410.899,66 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња тротоара на парцелама к. ч. 943, 

947, 949, 101, к. о. Бузекара" 20.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња фонтане Рибица на новој 

локацији према Регулационом плану Центар Брчко (додатна средства)" 250.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња пјешачког моста у рејону 

Берковца у МЗ Г. Рахић" 4.610,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња пјешачког моста у МЗ Горњи 

Рахић, насеље Берковац" 5.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Пројектовање и почетак изградње улице 

спој Росуља према Дому здравља у МЗ Колобара" 14.966,07 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Наставак изградње пјешачке стазе у улици 

Улички пут према главном путу у МЗ Глухаковац" 14.453,39 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Пројектовање и израда одвода 

површинских вода са тротоаром у другој улици лијево од капеле у насељу 

Пирометал к. ч. 349/35)" 19.892,36 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња пјешачке стазе од кафе-ресторана 

Мимоза Бијела према МЗ Дубраве" 17.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња тротоара и зацјевљивање канала 

Мајевичка кућа – Близна, МЗ Доњи Брезик" 45.776,30 
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821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Асфалтирање крака Ул. браће Кауриновића 

у МЗ Грчица" 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Асфалтирање пута од куће Ружице 

Цвијетиновић према главном путу у МЗ Горње Дубравице" 45.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Замјена коловоза са израдом пројектне 

документације у ул. С. сокак, крак Тракошевићи, МЗ Бродуша" 34.200,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Асфалтирање крака улице Суљагића сокак, 

МЗ Бродуша" 20.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Асфалтирање пута заселак Шимићи, МЗ 

Уловић" 2.556,98 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Асфалтирање пута Међаци–Јурићи, МЗ Г. 

Скакава" 8.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Наставак асфалтирања пута заселак Бабићи, 

Томић Лука у МЗ Бијела" 5.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Реконструкција пута у Чађавцу, заселак 

Бркићи" 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња крака Улице Јована Јовановића 

Змаја према Луци у дужини од око 120 м у МЗ Српска Варош" 9.013,32 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Реконструкција и насипање макадамског 

пута у засеоку Драгичевићи–Кисићи–Цвијетиновићи, МЗ Горње Дубравице" 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Реконструкција Ул. Бранислава Нушића" 90.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Асфалтирање пута према Рајку Арсенићу у 

МЗ Крепшић" 13.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Асфалтирање дијела Улице Љубомира 

Крсмановића од главног пута ка броју 59. – лијево, МЗ Доњи Брезик" 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Наставак асфалтирања пута Станови– 

Поточари кроз викенд-насеље МЗ Станови" 20.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Асфалтирање крака Улице браће 

Кауриновић у МЗ Грчица" 10.000,00 
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821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Наставак асфалтирања пута од куће Николе 

Пантелића према споменику и главном путу у МЗ Буквик" 7.781,85 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Наставак асфалтирања Ул. Милана 

Хаџиристића к. ч. 196/3 у МЗ Грчица" 4.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Израда пројектне документације за 

реконструкцију улица Е. Мулабдића и проф. М. Синанагића у МЗ Центар V" 12.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Одвод оборинских вода и изградња 

тротоара од раскрснице према кући Саве Томића у МЗ Ражљево" 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Додатна средства за асфалтирање пута МЗ 

Ријеке од фирме Кајзер до Чардаклија" 200.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Асфалтирање Улице Фазловића, МЗ 

Бродуша" 20.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Асфалтирање пута у засеоку Краљевићи у 

МЗ Слијепчевићи" 15.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Асфалтирање пута поред просторија МЗ 

Плазуље, лијево, други пут према кућама Вуковића, Бигића... 120 м у МЗ 

Плазуље" 15.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Иницијална средства за пројектовање и 

почетак изградње Пешталића сокака у МЗ Брка" 8.900,20 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Асфалтирање пута к. ч. 514 у МЗ Трњаци" 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Наставак асфалтирања пута у засеоку 

Кларићи у МЗ Боће" 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Наставак асфалтирања пута Грујићи– 

Живковићи у МЗ Трњаци" 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Пројектовање и почетак изградње наставка 

Улице XI у МЗ Илићка" 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Заселак Лујићи – наставак асфалтирања 

пута од раскрснице према кући Вида Максића у дужини од 140 метара у МЗ 

Сандићи" 3.721,32 
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821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Асфалтирање крака пута к. ч. 487 (ка кући 

Д. Лазаревића у МЗ Крбети) у МЗ Крбети" 15.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Асфалтирање пута у Репином Брду – пут 

Просина" 20.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Реконструкција и проширење пута од моста 

код фирме Кајзер према регионалном путу Р 460 МЗ Ријеке" 72.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Асфалтирање улице у МЗ Бродуша од 

Фазловића до Тракошевића" 20.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Наставак радова у засеоку Васићи, МЗ 

Трњаци" 8.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Асфалтирање пута према кући Иве Јозић, 

МЗ Крепшић" 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Асфалтирање пута према кући Марка 

Илијић, МЗ Крепшић" 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Асфалтирање пута заселак Павићи, МЗ 

Витановићи" 9.190,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Асфалтирање Улице Бакије Селимовића од 

153 до 95, МЗ Ивици" 7.529,48 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Асфалтирање пута на локалитету 

Гњидавица број 2 Брезово Поље Ново насеље" 4.872,76 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Наставак асфалтирања пута Живковићи– 

Грујићи у МЗ Трњаци" 27.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Асфалтирање пута на парцели број 3496/1 к. 

о. Брчко 1 по излагању – нови премјер испред постојећих гаража а иза зграде 

која представља дио Улице бискупа Јосипа Стадлера од броја 9 до броја 1, Ново 

Брчко" 23.192,20 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња аутобуских стајалишта с нишама 

на магистралним, регионалним, локалним путевима према захтјевима мјесних 

заједница, школа и грађана" 9.268,39 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Завршетак асфалтирања пута у 

Блажевићима, МЗ Боће" 6.000,00 
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821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Измјештање фонтане са локације Трга 

младих на нову локацију према Регулационом плану Центар Брчко (измјене и 

допуне)" 41.296,37 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Асфалтирање пута према кући Иве 

Босанкића МЗ Витановићи" 7.178,67 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња пута у МЗ Брка, поред џамије 

(Стара Брка) према Међицама" 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Наставак асфалтирања пута Доње 

Дубравице – Бодериште – Репино Брдо у МЗ Доње Дубравице" 40.500,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Реконструкција пута Доње Дубравице – 

Бодериште" 45.000,00 

Пододјељење за јавне објекте (24030001) 571.275,08 

613200 - Издаци за енергију 

Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613211 – 

Издаци за електричну енергију 40.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Наставак радова на градском стадиону" 31.275,08 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Пројектовање и изградња 

мултифункционалне спортске дворане са отвореним и затвореним базеном" 500.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНИ РЕГИСТАР 114.638,02 

Пододјељење за катастарске књиге (25030001) 114.638,02 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Набавка рачунарске, геодетске и остале 

опреме за потребе Одјељења за јавни регистар" 114.638,02 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ 
800.289,83 

Канцеларија директора (27010001) 
22,40 

611200 - Накнаде трошкова радника 

Повећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 611227 – 

Помоћ у случају смрти  22,40 

Сектор одржавања (27010003) 798.959,03 

821200 - Набавка грађевина 

Повећање планираних средстава  на капиталном пројекту „Додатна средства за 

завршетак радова и опремање дјечјег обданишта у МЗ Илићка 50.000,00 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Набавка пумпе за артески бунар у МЗ 

Мујкићи" 1.310,28 
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821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Наставак санације и уређење МЗ и НК, МЗ 

Дубраве" 593,18 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња споменика шехидима и 

погинулим борцима у МЗ 4. јул" 51.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Уређење простора око зграде МЗ у Горњем 

Буквику" 1.408,30 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Асфалтирање платоа испред објекта МЗ 

Буквик" 19.017,20 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Набавка и уградња столица на трибини 

фудбалског игралишта у Мјесној заједници Крепшић I" 6.841,41 

821300 - Набавка опреме 

Уводи се нови капитални пројекат "Набавка и уградња столица на трибини 

фудбалског игралишта у Мјесној заједници Крепшић I" 3.510,81 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Завршетак изградње читаонице у Новом 

насељу Ивици" 10.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Иницијална средства за пројектовање и 

изградњу читаонице у Новом насељу Ивици, у МЗ Ивици Ново насеље" 3.935,30 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња игралишта за баскет, уређење 

стаза са клупама и зеленилом (мали парк), изградња артеског бунара у МЗ 

Крепшић" 43.586,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња Дома културе у МЗ Шаторовићи" 176.012,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Наткривање трибина на стадиону ФК 

Избор" 38.843,40 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Иницијална средства за пројектовање и 

рјешавање имовинских односа паркиралишта зграде у улици Узуновића 42, МЗ 

Бијељинска цеста" 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Капитална средства Царине – Царински 

терминал – реконструкција објекта граничног прелаза" 9.673,05 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Реконструкција крова и уградња 

термоизолације на згради МЗ Горњи Вукшић" 9.415,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Наставак на реконструкцији Дома културе у 

МЗ Боће" 1.718,92 
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821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Уређење пијаца у Брчком" 19.773,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Санација крова на објекту – бивша зграда 

Комитета" 60.000,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња градског сата" 25.256,70 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња помоћних просторија уз објекат 

ЈУ Осма основна школа Брка" 28.900,20 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Наставак изградње читаонице у Новом 

насељу Ивици, МЗ Ивици, Ново насеље" 1.807,42 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Асфалтирање и изградња паркиралишта  

испред ОШ у МЗ Грчица"" 8.276,95 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Уводи се нови капитални пројекат "Реконструкција и санација простора око 

Занатског центра" 175.320,00 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња, куповина зграде у изградњи, 

куповина станова за стамбено збрињавање припадника борачких популација 

(демобилисани борци, РВИ и породице погинули бораца и шехида) из реда 

бошњачког и хрватског народа – заједнички пројекат, суфинансирање са 

Владом Федерације БиХ" 20.757,31 

821200 - Набавка грађевина 

Уводи се нови капитални пројекат "Изградња комплекса Фазанерија са 

излетиштем на локацији к. ч. 786 у МЗ Станови" 10.000,00 

611200 - Накнаде трошкова радника 

Повећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 611227 – 

Помоћ у случају смрти  1.962,60 

821200 - Набавка грађевина  

Увећање планираних средстава на капиталном пројекту "Додатна средства за 

изградњу административног објекта у хуманитарном насељу Прутаче" 10.000,00 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање  

Увећање планираних средстава на капиталном пројекту "Завршетак радова на 

зацјевљивању канала у Улици Исака Самоковлије од броја 38 ка старом 

водоторњу, МЗ 4. јул" 40,00 

Сектор располагања (27010004) 
1.308,40 

611200 - Накнаде трошкова радника 

Повећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 611227 – 

Помоћ у случају смрти  1.308,40 

СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 69.343,83 
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Средства резерве (29010001) 69.343,83 

613900 - Уговорене и друге посебне услуге 

Увећање планираних средстава  69.343,83 

У К У П Н О: 
18.960.810,35 

 

 

 

Члан 5 

 

Укупан буџет Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину износиће 262.258.425,08 КМ. 

 

 

 

Члан 6 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за јавне послове, на 

организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на економском коду 

613700 – Издаци за текуће одржавање, аналитичка ставка 613726 – Услуге за одржавање 

водовода и канализације – „Одржавање јавних зелених површина“, у износу од 490.000,00 

КМ, 

мијења се у аналитичку ставку 613725 – Услуге за одржавање паркова и других јавних 

површина – „Одржавање јавних зелених површина“.  

 

 

Члан 7 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за комуналне послове, на 

организационом коду 23010001 – Пододјељење за развој и стратегију комуналних услуга, на 

економском коду 613300 – Издаци за комуникацију и комуналне услуге, аналитичка ставка 

613323 – Издаци за услуге одвоза смећа – „Средства за плаћање депоновања и одвоза смећа 

на депонију ван Брчко дистрикта БиХ“, планирани износ средстава умањује се за 

500.000,00 КМ, 

а истовремено,  

 

на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне инвестиције, на економском 

коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећава се за 500.000,00 КМ.  

Наведено увећање односи се на увођење новог капиталног пројекта: 

„Наставак рјешавања депоновања отпада у Брчко дистрикту БиХ“. 

 

 

Члан 8 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за комуналне послове, на 

организационом коду 23010001 – Пододјељење за развој и стратегију комуналних услуга, на 

економском коду 613300 – Издаци за комуникацију и комуналне услуге, аналитичка ставка 

613323 – Издаци за услуге одвоза смећа – „Средства за плаћање депоновања и одвоза смећа 

на депонију ван Брчко дистрикта БиХ“, планирани износ средстава умањује се за  50.000,00 

КМ, 

а истовремено,  
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на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне инвестиције, 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 опреме и намјештаја за потребе Одјељења за комуналне послове“. 

 

 

 

Члан 9 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Полиције Дистрикта, на организационом 

коду 13010001 – Униформисана крим полиција и друго, на економском коду 611100 – Бруто 

плате, планирани износ средстава умањује се за 1.557,66 КМ и на економском коду 612100 

– Доприноси послодавца, планирани износ средстава умањује се за 55,56 КМ. 

Наведено смањење планираних средстава односи се на промјене платних разреда на 

сљедећим позицијама: 

 

1. „Оператер везе и комуникација“, гдје се платни разред V4, мјесечна основна плата 981,67 

КМ, мјесечна бруто плата 1.412,42 КМ, 2 извршиоца, период ангажовања 6 мјесеци  

(VII – XII мјесец),  

мијења у платни разред V3, мјесечна основна плата 956,13 КМ, мјесечна бруто плата 

1.375,68 КМ. 

 

2. „Оператер везе и комуникација“, гдје се платни разред V4, мјесечна основна плата 981,67 

КМ, мјесечна бруто плата 1.443,54 КМ, 2 извршиоца, период ангажовања 6 мјесеци  

(VII – XII мјесец),  

мијења у платни разред V3, мјесечна основна плата 956,13 КМ, мјесечна бруто плата 

1.405,99 КМ. 

 

3. „Дактилограф“, гдје се платни разред V4, мјесечна основна плата 981,67 КМ, мјесечна 

бруто плата 1.443,54 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 6 мјесеци (VII – XII мјесец),  

мијења у платни разред V3, мјесечна основна плата 956,13 КМ, мјесечна бруто плата 

1.405,99 КМ. 

 

4. „Дактилограф“, гдје се платни разред V4, мјесечна основна плата 981,67 КМ, мјесечна 

бруто плата 1.412,42 КМ, 2 извршиоца, период ангажовања 6 мјесеци (VII – XII мјесец),  

 

мијења у платни разред V3, мјесечна основна плата 956,13 КМ, мјесечна бруто плата 

1.375,68 КМ,  

а истовремено, 

на истом организационом коду, на економском коду 611200 – Накнаде трошкова радника, 

планирани износ средстава увећава се за 1.613,22 КМ. 

Наведено увећање односи се на аналитичку ставку 611227 – Помоћ у случају смрти. 

 

 

 

Члан 10 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Полиције Дистрикта, на организационом 

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

износ средстава умањује се за 666,18 КМ и на економском коду 612100 – Доприноси 

послодавца, планирани износ средстава умањује се за 27,12 КМ. 

Наведено смањење планираних средстава односи се на промјене платних разреда на 

сљедећим позицијама: 
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1. „Аутомеханичар надзорник“, гдје се платни разред V4, мјесечна основна плата 981,67 

КМ, мјесечна бруто плата 1.412,42 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 6 мјесеци  

(VII – XII мјесец),  

мијења у платни разред V3, мјесечна основна плата 956,13 КМ, мјесечна бруто плата 

1.375,68 КМ. 

 

2. „Возач специјалног возила паук“, гдје се платни разред V4, мјесечна основна плата 981,67 

КМ, мјесечна бруто плата 1.443,54 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 6 мјесеци  

(VII – XII мјесец),  

мијења у платни разред V3, мјесечна основна плата 956,13 КМ, мјесечна бруто плата 

1.405,99 КМ. 

 

3. „Возач специјалног возила паук“, гдје се платни разред V4, мјесечна основна плата 981,67 

КМ, мјесечна бруто плата 1.412,42 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 6 мјесеци  

(VII – XII мјесец),  

мијења у платни разред V3, мјесечна основна плата 956,13 КМ, мјесечна бруто плата 

1.375,68 КМ. 

а истовремено, 

на истом организационом коду, на економском коду 611200 – Накнаде трошкова радника, 

планирани износ средстава увећава се за 693,30 КМ. 

Наведено увећање односи се на аналитичку ставку 611225 – Отпремнине због одласка у 

пензију. 

 

 

Члан 11 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за пољопривреду, шумарство и 

водопривреду, на организационом коду 18030001 – Пододјељење за шумарство и 

водопривреду, на економском коду 611200 – Накнаде трошкова радника, планирани износ 

средстава умањује се за 1.714,00 КМ. 

Наведено смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 611227 – Помоћ у 

случају смрти,  

а истовремено,  

на организационом коду 18010001 – Пододјељење за анализу и административну подршку и 

рурални развој, на економском коду 611200 – Накнаде трошкова радника, планирани износ 

средстава увећава се за 1.714,00 КМ 

Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку  611225 – 

Отпремнине због одласка у пензију. 

 

 

Члан 12 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Дирекције за финансије, на организационом 

коду 16010001 – Канцеларија директора Дирекције за финансије, у Детаљном захтјеву за 

плате, позиција: 

 

„Стручни савјетник за програмирање рачунско-информационих система“ 

мијења назив у: 

„Стручни савјетник за правне послове“. 

 

У осталим елементима, Детаљан захтјев за плате остаје непромијењен. 
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Члан 13 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. 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, планирани износ 

средстава умањује се за 5.362,20 КМ.  

Наведено смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613416 – Ситни 

инвентар – „Намјештај за МЗ и то: Крепшић 2, Дубраве, Пољаци–Јагодњак, Уловић, 

Плазуље, Брезово Поље село, Бузекара, Ивици, Рашљани, Брод (10 x 2.000,00 КМ) и ситан 

инвентар за потребе Омладинског центра (Трг правде 18.) 5.000,00 КМ“ и то за десет (10) 

мјесних заједница по 536,22 КМ, укупно 5.362,20 КМ, 

а истовремено,  

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

износ средстава увећава се за 5.362,20 КМ.  

Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта: 

„Намјештај за МЗ, и то: Крепшић 2, Дубраве, Пољаци–Јагодњак, Уловић, Плазуље, 

Брезово Поље село, Бузекара, Ивици, Рашљани, Брод (10 по 536,22 КМ)“. 

 

 

 

Члан 14 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за стручне и административне 

послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ, на 

економском коду 614300 – Текући грантови непрофитним организацијама, аналитичка 

ставка 614312 – Текући грантови осталим непрофитним организацијама – „Грантови за 

редован рад удружења инвалида: Удружење слијепих и слабовидних лица, Удружење 

глувих и наглувих, Удружење породица лица с посебним потребама Свитац, Удружење 

параплегичара, Удружење за борбу против шећерне болести / 5 удружења по 15.000,00 

КМ и Удружење грађана оштећеног вида Луј Брај 5.000,00 КМ“ у укупном износу од 

80.000,00 КМ, 

мијења се назив удружења, тако да у дијелу текста који односи се на „Удружење за борбу 

против шећерне болести“ треба да стоји: „Удружење дијабетичара Брчко“. 

 

 

 

Члан 15 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за стручне и административне 

послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ, на 

економском коду 614300 – Текући грантови непрофитним организацијама, аналитичка 

ставка 614312 – Текући грантови осталим непрофитним организацијама – „Грант 

Удружењу за борбу против шећерне болести Брчко дистрикта БиХ за помоћ у раду“ у 

износу од 9.000,00 КМ, мијења назив у „Грант Удружењу дијабетичара Брчко, Брчко, за 

помоћ у раду“. 

 

 

Члан 16 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за стручне и административне 

послове, на организационом коду 15030001 – Пододјељење за људске ресурсе, на 
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економском коду 611200 – Накнаде трошкова радника, на аналитичкој ставци 611231 – 

Посебне накнаде из радног односа за повремене послове планирани износ средстава 

умањује се за 1.882,00 КМ,  

а истовремено, 

на истом организационом и економском коду, на аналитичкој ставци 611225 – Отпремнине 

због одласка у пензију планирани износ средстава увећава се за 1.882,00 КМ.  

 

 

 

Члан 17 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину, Одјељења за јавну безбједност, на 

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

613700 – Издаци за текуће одржавање, на аналитичкој ставци 613724 – Услуге поправка и 

одржавања путева, жељезница и мостова, планирани износ средстава умањује се за 

620.000,00 КМ, и то: 

 

- „Санација клизишта и изградња потпорних зидова“ у износу од 600.000,00 КМ и  

- „Картирање земљишта и геомеханичка испитивања“ у износу од 20.000,00 КМ 

а истовремено, 

на истом организационом коду у Капиталном буџету, на економском коду 821300 – Набавка 

опреме, планирани износ средстава увећава се за 620.000,00 КМ, а на име увођења новог 

капиталног пројекта:  

„Набавка нових ватрогасних возила за опремање подручних ватрогасних домова“. 

 

 

 

Члан 18 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину, Одјељења за јавну безбједност, на 

организационом коду 14020001 – Пододјељење за издавање дозвола и овлашћења у 

грађевинарству, осталим гранама привреде и физичким лицима, на економском коду 613900 

– Уговорене и друге посебне услуге, на аналитичкој ставци 613991 – Остале неспоменуте 

услуге и дажбине – „Рушење објеката“, планирани износ средстава умањује се за 50.000,00 

КМ, 

 а истовремено, 

на организационом коду 14010001 – Пододјељење за заштиту и спасавање, у Капиталном 

буџету, планирани износ средстава увећава се за 50.000,00 КМ, и то: 

 

- на економском коду 821300 – Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат: 

„Додатна средства за набавку и уградњу опреме за ватродојавни систем у згради Владе 

Брчко дистрикта БиХ“ у износу од 20.000,00 КМ и  

- на економском коду 821200 – Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат: 

„Додатна средства за изградњу надстрешнице за возила“ у износу од 30.000,00 КМ. 

 

 

 

Члан 19 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за образовање, на економском 

коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањује се за 160.000,00 КМ на 

сљедећим организационим кодовима:  

- 20050004 – ЈУ Четврта основна школа Брчко у износу од 10.000,00 КМ; 
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- 20050008 – ЈУ Осма основна школа Брка у износу од 50.000,00 КМ; 

- 20050015 – ЈУ Петнаеста основна школа Шаторовићи у износу од 20.000,00 КМ; 

- 20060004 – ЈУ Гимназија „Васо Пелагић“ Брчко дистрикт БиХ у износу од 80.000,00 КМ;  

а истовремено,  

планирани износ средстава увећава се за 160.000,00 КМ на сљедећим организационим и 

економским кодовима: 

- 20050017 – Стручна служба предшколског и основног образовања, економски код 613500 

– Издаци за услуге превоза и горива, аналитичка ставка 613524 – Издаци за превоз ученика 

и осталог становништва у износу од 60.000,00 КМ 

- 20060005 – Стручна служба средњег образовања, економски код 613500 – Издаци за услуге 

превоза и горива, аналитичка ставка 613524 – Издаци за превоз ученика и осталог 

становништва у износу од 100.000,00 КМ. 

 

 

 

Члан 20 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за образовање, на 

организационом коду 20030001 – Пододјељење за заједничке послове, на економском коду 

611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањује се за 5.000,00 КМ,  

а истовремено,  

на организационом коду 20060005 – Стручна служба средњег образовања, на економском 

коду 611200 – Накнаде трошкова радника, аналитичка ставка 611227 – Помоћ у случају 

смрти, планирани износ средстава увећава се за 5.000,00 КМ. 

 

 

 

Члан 21 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за образовање, на 

организационом коду 20030001 – Пододјељење за заједничке послове, на економском коду 

611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањује се за 1.000,00 КМ,  

а истовремено,  

на организационом коду 20060001 – ЈУ Економска школа Брчко дистрикт БиХ, на 

економском коду 611200 – Накнаде трошкова радника, аналитичка ставка 611231 – Посебне 

накнаде из радног односа за повремене послове, планирани износ средстава увећава се за 

1.000,00 КМ. 

 

 

Члан 22 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за образовање, на 

организационом коду 20050002 – ЈУ Друга основна школа Брчко, на економском коду 

611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањује се за 7.000,00 КМ,  

а истовремено,  

на организационом коду 20040001 – Обданиште и забавиште „Наша дјеца“ Брчко, на 

економском коду 821300 – Набавка опреме, планирани износ средстава увећава се за 

7.000,00 КМ на име увођења новог капиталног пројекта „Додатна средства за набавку 

опреме за кухињу“. 

 

 

Члан 23 

 



 64

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за образовање, на 

организационом коду 20050002 – ЈУ Друга основна школа Брчко, на економском коду 

611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањује се за 13.000,00 КМ,  

а истовремено,  

на организационом коду 20060004 – ЈУ Гимназија „Васо Пелагић“ Брчко дистрикт БиХ, на 

економском коду 821300 – Набавка опреме, планирани износ средстава увећава се за 

13.000,00 КМ на име увођења новог капиталног пројекта „Додатна средства за набавку 

рачунарске опреме“. 

 

 

Члан 24 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за образовање, на 

организационом коду 20050002 – ЈУ Друга основна школа Брчко, на економском коду 

611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањује се за 100.000,00 КМ,  

а истовремено,  

на организационом коду 20050009 – ЈУ Девета основна школа Маоча, на економском коду 

821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећава се за 100.000,00 КМ на 

име увођења новог капиталног пројекта: 

 

„Додатна средства за завршетак изградње спортске дворане ЈУ Девета ОШ, ПШ 

Рашљани“. 

 

 

Члан 25 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за образовање, на економском 

коду 612100 – Доприноси послодавца, планирани износ средстава умањује се за 14.000,00 

КМ на сљедећим организационим кодовима:  

 

- 20050002 – ЈУ Друга основна школа Брчко у износу од 4.000,00 КМ; 

- 20050008 – ЈУ Осма основна школа Брка у износу од 2.000,00 КМ; 

- 20050010 – ЈУ Десета основна школа Бијела у износу од 3.000,00 КМ; 

- 20060001 – ЈУ Економска школа Брчко дистрикт БиХ у износу од 3.341,43 КМ; 

- 20060006 – Средња музичка школа Брчко дистрикт БиХ у износу од 1.658,57 КМ; 

а истовремено,  

на истом економском коду планирани износ средстава увећава се за 14.000,00 КМ на 

сљедећим организационим кодовима: 

 

- 20050005 – ЈУ Пета основна школа Брчко у износу од 4.000,00 КМ; 

- 20050007 – ЈУ Седма основна школа Горњи Рахић у износу од 2.000,00 КМ; 

- 20050009 – ЈУ Девета основна школа Маоча у износу од 5.000,00 КМ; 

- 20050013 – ЈУ Тринаеста основна школа Буквик у износу од 500,00 КМ; 

- 20050016 – Основна музичка школа Брчко у износу од 2.000,00 КМ; 

- 20050017 – Стручна служба предшколског и основног образовања у износу од 500,00 КМ. 

 

 

Члан 26 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за образовање, на економском 

коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањује се за 200.000,00 КМ на 

сљедећим организационим кодовима:  

 



 65

- 20050010 – ЈУ Десета основна школа Бијела у износу од 80.000,00 КМ; 

- 20060001 – ЈУ Економска школа Брчко дистрикт БиХ у износу од 120.000,00 КМ; 

а истовремено,  

на организационом коду 20070001 – Пододјељење за високо образовање и науку, на 

економску коду 614200 – Текући грантови појединцима, аналитичка ставка 614234 – 

Исплате стипендија, планирани износ средстава увећава се за 200.000,00 КМ. 

 

 

Члан 27 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за образовање, на 

организационом коду 20030001 – Пододјељење за заједничке послове, на економском коду 

611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањује се за 30.000,00 КМ,  

а истовремено,  

на организационом коду 20040001 – Обданиште и забавиште „Наша дјеца“ Брчко, на 

економском коду 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара, аналитичка ставка 

613482 – Храна и прехрамбени материјал, планирани износ средстава увећава се за 

30.000,00 КМ. 

 

 

Члан 28 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за образовање, на 

организационом коду 20060005 – Стручна служба средњег образовања, на економском коду 

613900 – Уговорене и друге посебне услуге, аналитичка ставка 613936 – Издаци за 

привремене и повремене послове, уговори о дјелу и комисије, планирани износ средстава 

умањује се за 70.000,00 КМ,  

а истовремено,  

на организационом коду 20050017 – Стручна служба предшколског и основног образовања, 

на економском коду 613900 – Уговорене и друге посебне услуге, аналитичка ставка 613936 

– Издаци за привремене и повремене послове, уговори о дјелу и комисије, планирани износ 

средстава увећава се за 70.000,00 КМ. 

 

Члан 29 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за образовање, на 

организационом коду 20050002 – ЈУ Друга основна школа Брчко, на економском коду 

611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањује се за 9.000,00 КМ,  

а истовремено,  

на организационом коду 20060002 – ЈУ Техничка школа Брчко дистрикт БиХ, на 

економском коду 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара, аналитичка ставка 

613431 – Издаци за образовна помагала, планирани износ средстава увећава се за 9.000,00 

КМ.  

 

 

Члан 30 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за образовање, на економском 

коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањује се за 32.112,34 КМ и на 

економском коду 612100 – Доприноси послодавца, планирани износ средстава умањити за 

1.926,73 КМ. 
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Наведено смањење планираних средстава односи се на смањење броја извршилаца на 

позицији „Наставник“, платни разред VII6, мјесечна основна плата 1.679,82 КМ, мјесечна 

бруто плата 2.470,18 КМ на сљедећим организационим и економским кодовима: 

 

- 20050002 – ЈУ Друга основна школа Брчко, на економском коду 611100 – Бруто плате у 

износу од 12.350,90 КМ и на економском коду 612100 – Доприноси послодавца у износу од 

741,05 КМ, 5 извршилаца, од 1. 12. 2019. године; 

- 20050008 – ЈУ Осма основна школа Брка, на економском коду 611100 – Бруто плате у 

износу од 2.470,18 КМ и на економском коду 612100 – Доприноси послодавца у износу од 

148,21 КМ, 1 извршилац, од 1. 12. 2019. године; 

- 20050010 – ЈУ Десета основна школа Бијела, на економском коду 611100 – Бруто плате у 

износу од 7.410,54 КМ и на економском коду 612100 – Доприноси послодавца у износу од 

444,63 КМ, 3 извршиоца, од 1. 12. 2019. године;  

- 20060001 – ЈУ Економска школа Брчко дистрикт БиХ, на економском коду 611100 – Бруто 

плате у износу од 9.880,72 КМ и на економском коду 612100 – Доприноси послодавца у 

износу од 592,84 КМ, 4 извршиоца, од 1. 12. 2019. године; 

а истовремено,  

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

32.112,34 КМ и на економском коду 612100 – Доприноси послодавца, планирани износ 

средстава увећати за 1.926,73 КМ. 

 

Наведено увећање планираних средстава односи се на увећање броја извршилаца по 

наведеним позицијама на сљедећим организационим и економским кодовима: 

- 20050001 – ЈУ Прва основна школа Брчко, на економском коду 611100 – Бруто плате у 

износу од 9.880,72 КМ и на економском коду 612100 – Доприноси послодавца у износу од 

592,84 КМ, позиција „Наставник“, платни разред VII6, мјесечна основна плата 1.679,82 КМ, 

мјесечна бруто плата 2.470,18 КМ, 4 извршиоца, период ангажовања 1 мјесец; 

- 20050002 – ЈУ Друга основна школа Брчко, на економском коду 611100 – Бруто плате у 

износу од 2.470,18 КМ и на економском коду 612100 – Доприноси послодавца у износу од 

148,21 КМ, позиција „Стручни сарадник – библиотекар“, платни разред VII6, мјесечна 

основна плата 1.679,82 КМ, мјесечна бруто плата 2.470,18 КМ, 1 извршилац, период 

ангажовања 1 мјесец; 

- 20050003 – ЈУ Трећа основна школа Брчко, на економском коду 611100 – Бруто плате у 

износу од 4.940,36 КМ и на економском коду 612100 – Доприноси послодавца у износу од 

296,42 КМ, позиција „Наставник“, платни разред VII6, мјесечна основна плата 1.679,82 КМ, 

мјесечна бруто плата 2.470,18 КМ, 2 извршиоца, период ангажовања 1 мјесец; 

- 20050004 – ЈУ Четврта основна школа Брчко, на економском коду 611100 – Бруто плате у 

износу од 4.940,36 КМ и на економском коду 612100 – Доприноси послодавца у износу од 

296,42 КМ, позиција „Наставник“, платни разред VII6, мјесечна основна плата 1.679,82 КМ, 

мјесечна бруто плата 2.470,18 КМ, 2 извршиоца, период ангажовања 1 мјесец; 

- 20050016 – Основна музичка школа Брчко, на економском коду 611100 – Бруто плате у 

износу од 2.470,18 КМ и на економском коду 612100 – Доприноси послодавца у износу од 

148,21 КМ, позиција „Наставник“, платни разред VII6, мјесечна основна плата 1.679,82 КМ, 

мјесечна бруто плата 2.470,18 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 1 мјесец; 

- 20060004 – ЈУ Гимназија „Васо Пелагић“ Брчко дистрикт БиХ, на економском коду 611100 

– Бруто плате у износу од 7.410,54 КМ и на економском коду 612100 – Доприноси 

послодавца у износу од 444,63 КМ, позиција „Наставник“, платни разред VII6, мјесечна 

основна плата 1.679,82 КМ, мјесечна бруто плата 2.470,18 КМ, 3 извршиоца, период 

ангажовања 1 мјесец. 

 

 

Члан 31 
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У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. 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 12.000,00 КМ,  

а истовремено, 

на истом организационом коду, на економском коду 612100 – Доприноси послодавца, 

планирани износ средстава увећава се за 12.000,00 КМ.  

 

 

 

Члан 32 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за расељена лица, избјеглице и 

стамбена питања, на организационом коду 22010001, на економском коду 611100 – Бруто 

плате, планирани износ средстава умањује се за 50.008,18 КМ,  

а истовремено,  

на истом организационом коду, на економском коду 614200 – Текући грантови 

појединцима, на аналитичкој ставци 614239 – Остали грантови појединцима – „Обнова 

индивидуалних стамбених објеката расељених лица и повратника у Брчко дистрикт БиХ“, 

планирани износ средстава увећава се за 50.008,18 КМ. 

 

 

 

Члан 33 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за расељена лица, избјеглице и 

стамбена питања, на организационом коду 22010001, на економском коду 611200 – Накнаде 

трошкова радника, на аналитичкој ставци 611228 – Помоћ у случају теже инвалидности, 

планирани износ средстава умањује се за 1.290,00 КМ,  

а истовремено,  

на истом организационом коду, на економском коду 614200 – Текући грантови 

појединцима, на аналитичкој ставци 614239 – Остали грантови појединцима – „Обнова 

индивидуалних стамбених објеката расељених лица и повратника у Брчко дистрикт БиХ“, 

планирани износ средстава увећава се за 1.290,00 КМ. 

 

Члан 34 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за расељена лица, избјеглице и 

стамбена питања, на организационом коду 22010001, на економском коду 612100 – 

Доприноси послодавца, планирани износ средстава умањује се за 2.407,89 КМ,  

а истовремено,  

на истом организационом коду, на економском коду 614200 – Текући грантови 

појединцима, на аналитичкој ставци 614239 – Остали грантови појединцима – „Обнова 

индивидуалних стамбених објеката расељених лица и повратника у Брчко дистрикт БиХ“, 

планирани износ средстава увећава се за 2.407,89 КМ. 

 

 

 

Члан 35 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за расељена лица, избјеглице и 

стамбена питања, на организационом коду 22010001, на економском коду 613200 – Издаци 

за енергију, на аналитичкој ставци 613213 – Уље за ложење, планирани износ средстава 

умањује се за 700,00  КМ,  
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а истовремено,  

на истом организационом коду, на економском коду 614200 – Текући грантови 

појединцима, на аналитичкој ставци 614239 – Остали грантови појединцима – „Обнова 

индивидуалних стамбених објеката расељених лица и повратника у Брчко дистрикт БиХ“, 

планирани износ средстава увећава се за 700,00 КМ. 

 

 

 

Члан 36 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за расељена лица, избјеглице и 

стамбена питања, на организационом коду 22010001, на економском коду 613300 – Издаци 

за комуникацију и комуналне услуге, на аналитичкој ставци 613324 – Издаци за услуге 

одржавања чистоће, планирани износ средстава умањује се за 699,00 КМ,  

а истовремено,  

на истом организационом коду, на економском коду 614200 – Текући грантови 

појединцима, на аналитичкој ставци 614239 – Остали грантови појединцима – „Обнова 

индивидуалних стамбених објеката расељених лица и повратника у Брчко дистрикт БиХ“, 

планирани износ средстава увећава се за 699,00 КМ. 

 

 

 

Члан 37 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за расељена лица, избјеглице и 

стамбена питања, на организационом коду 22010001, на економском коду 613400 – Набавка 

материјала и ситног инвентара, планирани износ средстава умањује се за 3.720,00 КМ, на 

сљедећим аналитичким ставкама: 

 

- 613411 – Издаци за обрасце и папир, у износу од 900,00 КМ; 

- 613412 – Издаци за компјутерски материјал, у износу од 1.500,00 КМ; 

- 613416 – Ситни инвентар у износу од 1.000,00 КМ; 

- 613484 – Материјал за чишћење у износу од 320,00 КМ; 

а истовремено,  

на истом организационом коду, на економском коду 614200 – Текући грантови 

појединцима, на аналитичкој ставци 614239 – Остали грантови појединцима – „Обнова 

индивидуалних стамбених објеката расељених лица и повратника у Брчко дистрикт БиХ“, 

планирани износ средстава увећава се за 3.720,00 КМ. 

 

 

 

Члан 38 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за расељена лица, избјеглице и 

стамбена питања, на организационом коду 22010001, на економском коду 613400 – Набавка 

материјала и ситног инвентара, на аналитичкој ставци 613418 – Ауто-гуме, планирани износ 

средстава умањује се за 1.000,00 КМ,  

а истовремено,  

на истом организационом коду, на економском коду 613300 – Издаци за комуникацију и 

комуналне услуге, на аналитичкој ставци 613311 – Издаци за телефон, телефакс и телекс, 

планирани износ средстава увећава се за 1.000,00 КМ. 
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Члан 39 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за расељена лица, избјеглице и 

стамбена питања, на организационом коду 22010001, на економском коду 613800 – Издаци 

осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета, на аналитичкој ставци 613815 – 

Осигурање радника – колективно животно осигурање, планирани износ средстава умањује 

се за 348,00 КМ,  

а истовремено,  

на истом организационом коду, на економском коду 614200 – Текући грантови 

појединцима, на аналитичкој ставци 614239 – Остали грантови појединцима – „Обнова 

индивидуалних стамбених објеката расељених лица и повратника у Брчко дистрикт БиХ“, 

планирани износ средстава увећава се за 348,00 КМ. 

 

 

Члан 40 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за расељена лица, избјеглице и 

стамбена питања, на организационом коду 22010001, на економском коду 613900 – 

Уговорене и друге посебне услуге, на аналитичкој ставци 613911 – Услуге медија, 

планирани износ средстава умањује се за 3.000,00 КМ, 

а истовремено,  

на истом организационом коду у Капиталном буџету, на економском коду 821300 – Набавка 

опреме, планирани износ средстава увећава се за 3.000,00 КМ. 

 

Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта: 

„Набавка канцеларијског намјештаја“.  

 

 

Члан 41 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за расељена лица, избјеглице и 

стамбена питања, на организационом коду 22010001, на економском коду 613900 – 

Уговорене и друге посебне услуге, на аналитичкој ставци 613991 – Остале неспоменуте 

услуге и дажбине – „Измјена меморандумских плочица, визиткарти и акредитације“, 

планирани износ средстава умањује се за 500,00 КМ, 

а истовремено,  

на истом организационом коду, на економском коду 614200 – Текући грантови 

појединцима, на аналитичкој ставци 614239 – Остали грантови појединцима – „Обнова 

индивидуалних стамбених објеката расељених лица и повратника у Брчко дистрикт БиХ“, 

планирани износ средстава увећава се за 500,00 КМ. 

 

 

 

Члан 42 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за расељена лица, избјеглице и 

стамбена питања, на организационом коду 22010001, на економском коду 613900 – 

Уговорене и друге посебне услуге, на аналитичкој ставци 613991 – Остале неспоменуте 

услуге и дажбине – „Накнаде и дозволе за изградњу три (3) стамбене јединице за Програм – 

Рјешавање проблема Рома у области стамбеног збрињавања у Брчко дистрикту БиХ (2016. 

година)“, планирани износ средстава умањује се за 7.500,00 КМ, 

а истовремено,  
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на истом организационом коду, на економском коду 614200 – Текући грантови 

појединцима, на аналитичкој ставци 614239 – Остали грантови појединцима – „Обнова 

индивидуалних стамбених објеката расељених лица и повратника у Брчко дистрикт БиХ“, 

планирани износ средстава увећава се за 7.500,00 КМ. 

 

 

Члан 43 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за расељена лица, избјеглице и 

стамбена питања, на организационом коду 22010001, на економском коду 613900 – 

Уговорене и друге посебне услуге, на аналитичкој ставци 613991 – Остале неспоменуте 

услуге и дажбине – „Надзор над извођењем радова, технички пријем, прибављање 

употребне дозволе и укњижба у земљишне књиге“, планирани износ средстава умањује се 

за 7.350,00 КМ, 

а истовремено,  

на истом организационом коду, на економском коду 614200 – Текући грантови 

појединцима, на аналитичкој ставци 614239 – Остали грантови појединцима – „Обнова 

индивидуалних стамбених објеката расељених лица и повратника у Брчко дистрикт БиХ“, 

планирани износ средстава увећава се за 7.350,00 КМ. 

 

 

Члан 44 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за расељена лица, избјеглице и 

стамбена питања, на организационом коду 22010001, на економском коду 613900 – 

Уговорене и друге посебне услуге, на аналитичкој ставци 613991 – Остале неспоменуте 

услуге и дажбине – „Ископ два (2) бунара и изградња бунарске кућице са пумпама – за 

потребе националних мањина – Роми“, планирани износ средстава умањује се за 10.000,00 

КМ, 

а истовремено,  

на истом организационом коду, на економском коду 614200 – Текући грантови 

појединцима, на аналитичкој ставци 614239 – Остали грантови појединцима – „Обнова 

индивидуалних стамбених објеката расељених лица и повратника у Брчко дистрикт БиХ“, 

планирани износ средстава увећава се за 10.000,00 КМ. 

Члан 45 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за расељена лица, избјеглице и 

стамбена питања, на организационом коду 22010001, на економском коду 613900 – 

Уговорене и друге посебне услуге, на аналитичкој ставци 613991 – Остале неспоменуте 

услуге и дажбине – „РХП/ДПСЗ БХ4 – Накнада и таксе (ревизија пројектне документације и 

прибављање сагласности, технички пријем и коначан обрачун, такса на одобрење за 

грађење, накнада за грађевине изграђене без одобрења за грађење, употребна дозвола) за 18 

објеката одабраних корисника“, планирани износ средстава умањује се за 30.000,00 КМ, 

а истовремено,  

на истом организационом коду, на економском коду 614200 – Текући грантови 

појединцима, на аналитичкој ставци 614239 – Остали грантови појединцима – „Обнова 

индивидуалних стамбених објеката расељених лица и повратника у Брчко дистрикт БиХ“, 

планирани износ средстава увећава се за 30.000,00 КМ. 
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Члан 46 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за расељена лица, избјеглице и 

стамбена питања, на организационом коду 22010001, на економском коду 614200 – Текући 

грантови појединцима, на аналитичкој ставци 614239 – Остали грантови појединцима – 

„Субвенционирање закупнина за стан корисницима станова из пројекта – Систем 

социјалног становања“, планирани износ средстава умањује се за 9.000,00 КМ, 

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“, планирани износ средстава увећава се за 9.000,00 КМ. 

 

 

 

Члан 47 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за расељена лица, избјеглице и 

стамбена питања, на организационом коду 22010001, на економском коду 614200 – Текући 

грантови појединцима, на аналитичкој ставци 614239 – Остали грантови појединцима – 

„Стамбено збрињавање НСП-а – накнада за уништене станове“, планирани износ средстава 

умањује се за 46.800,00 КМ, 

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“, планирани износ средстава увећава се за 46.800,00 

КМ. 

 

 

Члан 48 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за расељена лица, избјеглице и 

стамбена питања, на организационом коду 22010001, на економском коду 614200 – Текући 

грантови појединцима, на аналитичкој ставци 614239 – Остали грантови појединцима – 

„Стамбено збрињавање најугроженијих породица и социјално збрињавање по посебној 

одлуци Скупштине Брчко дистрикта БиХ“, планирани износ средстава умањује се за 

400.000,00 КМ, 

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“, планирани износ средстава увећава се за 400.000,00 

КМ. 

 

 

 

Члан 49 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за расељена лица, избјеглице и 

стамбена питања, на организационом коду 22010001, на економском коду 614200 – Текући 

грантови појединцима, на аналитичкој ставци 614239 – Остали грантови појединцима – 

„Стамбено збрињавање најугроженијих породица и социјално збрињавање по посебној 

одлуци Скупштине Брчко дистрикта БиХ“, планирани износ средстава умањује се за 

100.000,00 КМ, 

а истовремено,  
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на истом организационом и економском коду, на аналитичкој ставци 614239 – Остали 

грантови појединцима – „Стамбено збрињавање расељених лица која се желе интегрисати у 

локалну заједницу“,  планирани износ средстава увећава се за 100.000,00 КМ. 

 

 

 

Члан 50 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за расељена лица, избјеглице и 

стамбена питања, на организационом коду 22010001, на економском коду 614200 - Текући 

грантови појединцима,  аналитичка ставка 614239 – Остали грантови појединцима – 

„Програм стамбеног збрињавања, санација/реконструкција неусловних стамбених објеката 

који се нису могли санирати/реконструисати кроз друге програме стамбене обнове“, 

мијења назив у: 

„Програм стамбеног збрињавања, санација / реконструкција ратом оштећених неусловних / 

порушених стамбених јединица на подручју Брчко дистрикта БиХ“. 

 

 

 

Члан 51 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за расељена лица, избјеглице и 

стамбена питања, на организационом коду 22010001, на економском коду 614200 – Текући 

грантови појединцима, аналитичка ставка 614239 – Остали грантови појединцима – 

„Исплата средстава одабраним, а нереализованим корисницима по Програму Обнова 

индивидуалних стамбених објеката расељених лица и повратника у Брчко дистрикт БиХ по 

јавним позивима из 2016. и 2017. године“, 

мијења назив у: 

„Исплата средстава одабраним, а нереализованим корисницима по Програму Обнова 

индивидуалних стамбених објеката расељених лица и повратника у Брчко дистрикт БиХ по 

јавним позивима из 2015. и 2017. године“. 

 

 

 

Члан 52 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Канцеларија координатора Брчко дистрикта 

БиХ при Савјету министара Босне и Херцеговине, на организационом коду 28010001, на 

економском коду 613100 – Путни трошкови, аналитичка ставка 613124 – Трошкови 

смјештаја за службена путовања у иностранству, планирани износ средстава умањује се за 

150,00 КМ,  

а истовремено,  

на истом организационом коду, на економском коду 612100 – Доприноси послодавца, 

планирани износ средстава увећава се за 150,00 КМ.  

 

 

Члан 53 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Канцеларија координатора Брчко дистрикта 

БиХ при Савјету министара Босне и Херцеговине, на организационом коду 28010001, на 

економском коду 613500 – Издаци за услуге превоза и горива, аналитичка ставка 613512 – 

Дизел, планирани износ средстава умањује се за 1.300,00 КМ,  

а истовремено,  
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на истом организационом коду, на економском коду 821300 – Набавка опреме, планирани 

износ средстава увећава се за 1.300,00 КМ на име увођења новог капиталног пројекта 

„Набавка рачунарске опреме“. 

 

 

 

Члан 54 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Канцеларија градоначелника, на економском 

коду 611200 – Накнаде трошкова радника, планирани износ средстава умањује се за 

4.000,00 КМ на сљедећим организационим кодовима и аналитичким ставкама: 

- организациони код 11010001 – Кабинет градоначелника, аналитичка ставка 611227 – 

Помоћ у случају смрти у износу од 2.000,00 КМ 

- организациони код 11020001 – Сектор за информисање, аналитичка ставка 611227 – Помоћ 

у случају смрти у износу од 2.000,00 КМ 

а истовремено,  

на истом економском коду, на организационом коду 11030001 – Инспекторат, планирани 

износ средстава увећава се за 4.000,00 КМ на аналитичкој ставци 611227 – Помоћ у случају 

смрти. 

 

 

 

Члан 55 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Канцеларија градоначелника, на 

организационом коду 11010001 – Кабинет градоначелника, на економском коду 611100 – 

Бруто плате, планирани износ средстава умањује се за 800,00 КМ,  

а истовремено,  

на истом организационом коду, на економском коду 612100 – Доприноси послодавца, 

планирани износ средстава увећава се за 800,00 КМ. 

 

 

 

 

Члан 56 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за јавни регистар, на 

организационом коду 25030001 – Пододјељење за катастарске књиге, на економском коду 

613900 – Уговорене и друге посебне услуге, планирани износ средстава умањује се за 

37.100,00 КМ, на сљедећим аналитичким ставкама: 

 

- 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Услуге извођења геодетско-техничких 

радова на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом за катастарску општину 

Крепшић” у износу од 27.100,00 КМ  

- 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине у износу од 10.000,00 КМ, 

 

а истовремено, повећавају се планирани износи средстава на сљедећим организационим и 

економским кодовима: 

 

 

- на организационом коду 25020001 – Пододјељење за личне документе, на економским 

кодовима 613100 – Путни трошкови, на аналитичкој ставци 613112 – Трошкови превоза у 

земљи службеним средствима, у износу од 3.000,00 КМ и на економском коду 613200 – 
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Издаци за енергију, на аналитичкој ставци 613211 – Издаци за електричну енергију, у 

износу од 27.000,00 КМ 

 

-  на организационом коду 25030001 – Пододјељење за катастарске књиге, на економском 

коду 613500 – Издаци за услуге превоза и горива, на аналитичкој ставци 613511 – Бензин, у  

износу од  1.000,00 КМ и на аналитичкој ставци 613512 – Дизел у износу од 2.500,00 КМ и 

 

- на организационом коду 25060001 – Служба за архив, на економском коду 612100 – 

Доприноси послодавца, у износу од 3.600,00 КМ. 

 

 

 

Члан 57 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Канцеларија за управљање јавном 

имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду 

821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава умањује се за 264.690,27 КМ на 

капиталном пројекту „Додатна средства за завршетак радова и опремање дјечијег 

обданишта у МЗ Илићка“, 

а истовремено,  

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

износ средстава увећава се за 264.690,27 КМ на име увођења новог капиталног пројекта 

„Набавка и монтажа опреме ентеријера за објекат дјечијег вртића у насељу Илићка“. 

 

 

 

Члан 58 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Канцеларија за управљање јавном 

имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду 

821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, капитални пројекат „Изградња крова 

и уградња сједишта – столице на трибинама фудбалског игралишта у МЗ Крепшић 1“ у 

износу од 5.000,00 КМ,  

мијења економски код  у 821300 – Набавка опреме и назив у „Набавка и уградња столица на 

трибини фудбалског игралишта у Мјесној заједници Крепшић I“. 

 

 

 

Члан 59 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Дирекције за финансије, на организационом 

коду 16030001 – Трезор, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ 

средстава умањује се за 11.837,41 КМ,  

а истовремено,  

на истом организационом коду, не економском коду 611200 – Накнаде трошкова радника, 

на аналитичкој ставци 611225 – Отпремнине због одласка у пензију, планирани износ 

средстава увећава се за 11.837,41 КМ. 
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Члан 60 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. 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 6.557,40 КМ,  

а истовремено,  

на истом организационом коду, не економском коду 611200 – Накнаде трошкова радника, 

на аналитичкој ставци 611225 – Отпремнине због одласка у пензију, планирани износ 

средстава увећава се за 6.557,40 КМ. 

 

 

 

Члан 61 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за стручне и административне 

послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ, на 

економском коду 611200 – Накнаде трошкова радника, на аналитичкој ставци 611225 – 

Отпремнине због одласка у пензију, планирани износ средстава умањује се за 3.300,00 КМ,  

а истовремено,  

на истом организационом и економском коду, на аналитичкој ставци 611227 – Помоћ у 

случају смрти – „Помоћ у случају смрти или теже инвалидности и помоћ раднику за случај 

смрти члана уже породице“, планирани износ средстава увећава се за 3.300,00 КМ. 

 

 

 

Члан 62 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за стручне и административне 

послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ, на 

економском коду 614300 – Текући грантови непрофитним организацијама, на аналитичкој 

ставци 614312 – Текући грантови осталим непрофитним организацијама – „Грант за 

Развојни програм Уједињених народа у БиХ (УНДП БиХ) за суфинансирање у пројекту 

Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини“, планирани износ средстава 

умањује се за 2.552,58 КМ,  

а истовремено,  

на истом организационом и економском коду, на аналитичкој ставци 614311 – Текући 

грантови мјесним заједницама – „Грант МЗ Плазуље Брчко дистрикт БиХ за набавку 

намјештаја“, планирани износ средстава увећава се за 2.552,58 КМ. 

 

 

Члан 63 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину правосуђа Брчко дистрикта БиХ, на 

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

планирани износ средстава умањује се за 7.000,00 КМ, 

а истовремено,  

на истом организационом коду, на економском коду 612100 – Доприноси послодавца, 

планирани износ средстава увећава се за 7.000,00 КМ. 
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Члан 64 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину правосуђа Брчко дистрикта БиХ, на 

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

планирани износ средстава умањује се за 2.500,00 КМ, 

а истовремено,  

на истом организационом коду, на економском коду 612100 – Доприноси послодавца, 

планирани износ средстава увећава се за 2.500,00 КМ. 

 

 

 

Члан 65 

 

У Буџету Брчко дистрикта за 2019. годину Одјељења за јавне послове, на организационом 

коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на економском коду 821600 – 

Реконструкција и инвестиционо одржавање, на  капиталном пројекту: 

„Проширење раскрснице у Улици М. Ибрахимбеговића – Росуље планирани износ 

средстава умањује се за 25.000,00 КМ, 

а истовремено,  

на истом организационом коду, на економском коду у 821200 – Набавка грађевина, 

планирани износ средстава увећава се за 25.000,00 КМ. 

Наведено увећање односи се на увођење новог капиталног пројекта: 

„Наставак изградње улице спој Росуља према Дому здравља у МЗ Колобара“. 

 

 

 

Члан 66 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за стручне и административне 

послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ, на 

економском коду 614300 – Текући грантови непрофитним организацијама, на аналитичкој 

ставци 614312 – Текући грантови осталим непрофитним организацијама – „Грант Удружењу 

Ветерана борачке организације РС Брчко дистрикт БиХ за наставак изградње борачке 

зграде, планирани износ средстава умањује се за 100.000,00 КМ 

а истовремено, 

У Капиталном буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Канцеларија за управљање 

јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском 

коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећава се за 100.000,00 КМ.  

Наведено увећање односи се на увођење новог капиталног пројекта: 

„Изградња зграде за рјешавање потпуног збрињавања породица погинулих бораца из 

реда српског народа, који живе као подстанари у алтернативном смјештају а имају 

статус породица погинулог борца“.  

 

Члан 67 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за стручне и административне 

послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ, на 

економском коду 614300 – Текући грантови непрофитним организацијама, на аналитичкој 

ставци 614311 – Текући грантови мјесним заједницама, планирани износ средстава умањује 

се за 135.000,00 КМ на сљедећим аналитичким ставкама:  
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- „Грант МЗ  Попово Поље Брчко дистрикт БиХ за наставак радова на изградњи манастира“ 

у износу од 55.000,00 КМ и  

- „Грант МЗ Попово Поље Брчко дистрикт БиХ за наставак радова на изградњи манастира“ 

у износу од 80.000,00 КМ. 

а истовремено, 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Скупштине Брчко дистрикта БиХ, на 

организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на економском коду 

614300 – Текући грантови непрофитним организацијама, на аналитичкој ставци 614313 – 

Текући грантови вјерским заједницама – „Грант Православном манастиру у Поповом 

Пољу за наставак радова на изградњи манастира“, планирани износ средстава увећава 

се за 135.000,00 КМ.  

 

 

Члан 68 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за образовање, на економском 

коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањује се за 100.000,00 КМ на 

сљедећим организационим кодовима: 

 

- 20040001 – Обданиште и забавиште „Наша дјеца“ Брчко, у износу од 10.000,00 КМ; 

- 20050002 – ЈУ Друга основна школа Брчко у износу од 50.000,00 КМ; 

- 20050005 – ЈУ Пета основна школа Брчко у износу од 5.000,00 КМ; 

- 20050012 – ЈУ Дванаеста основна школа Улице у износу од 5.000,00 КМ; 

- 20060001 – ЈУ Економска школа Брчко дистрикт БиХ у износу од 10.000,00 КМ; 

- 20060004 – ЈУ Гимназија „Васо Пелагић“ Брчко дистрикт БиХ у износу  

                      од 20.000,00 КМ; 

 

а истовремено, 

на организационом коду 20040001 - Обданиште и забавиште „Наша дјеца“ Брчко, на 

економском коду 821200 – Набавка грађевина, износ средстава увећава се за 100.000,00 

КМ. 

 

Наведено увећање односи се на увођење новог капиталног пројекта: 

„Додатна средства за изградњу објекта обданишта у МЗ Српска Варош“. 

 

 

 

 

Члан 69 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за стручне и административне 

послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ, на 

економском коду 614300 – Текући грантови непрофитним организацијама, планирани износ 

средстава умањује се за 14.000,00 КМ, а односи се на аналитичку ставку 614312 – Текући 

грантови осталим непрофитним организацијама – „Грант Удружењу грађана Висит Брчко 

дистрикт БиХ за помоћ у раду“,  

а истовремено,  

на истом организационом и економском коду, и аналитичкој ставци планирани износ 

средстава увећава се за 14.000,00 КМ, а на име „Грант УГ Сједињене националне 

мањине Брчко дистрикт БиХ за редован рад“. 
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Члан 70 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за просторно планирање и 

имовинско-правне послове, на организационом коду 21030001 – Пододјељење за израду  

просторно-планске документације и пројектовање јавних објеката, на економском коду 

614300 – Текући грантови непрофитним организацијама, аналитичка ставка 614312 – 

Текући грантови осталим непрофитним организацијама – „Грант Заводу за планирање и 

изградњу Брчко дистрикта БиХ за оснивање, рад и материјалне трошкове“ у износу од 

290.000,00 КМ,  

мијења назив у „Грант Заводу за планирање, пројектовање и развој Брчко дистрикта 

БиХ“. 

 

 

Члан 71 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину Одјељења за просторно планирање и 

имовинско-правне послове, на организационом коду 21030001 – Пододјељење за израду  

просторно-планске документације и пројектовање јавних објеката, на економском коду 

615200 – Капитални грантови појединцима, непрофитним организацијама и предузећима и 

јавним предузећима, аналитичка ставка 615231 – Капитални грантови непрофитним 

предузећима, планирани износ средстава умањити за 10.000,00 КМ,  

а истовремено,  

на истом организационом и економском коду, уводи се нова аналитичка ставка 615221 – 

Капитални грантови непрофитним организацијама – „Капитални грант Заводу за 

планирање, пројектовање и развој Брчко дистрикта БиХ“ у износу од 10.000,00 КМ. 

 

 

 

Члан 72 
 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном 
гласнику Брчко дистрикта БиХ.  
 
Број: 01-02-718/19 
Брчко, 27. новембра 2019. 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 опште послове и стратешко планирање; 
10. Архиви. 
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