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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст 
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), члана 22 Закона о буџету 
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, 
бројеви 34/08, 40/15 и 39/17), члана 64 Пословника о раду Скупштине Брчко 
дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 54/18 – пречишћени 
текст и бројеви 17/20 и 24/20) и Предлога одлуке Владе Брчко дистрикта БиХ, број: 
13-001678/20, број акта: 01.11-0566ЛО-007/20 од 6. августа 2020. године, Скупштина 
Брчко дистрикта БиХ на 22. ванредној сједници одржаној 6. августа 2020. године, 
доноси 
 
 

О Д Л У К У   
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА БУЏЕТА  

БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1 
 

1) У буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину планирани приходи умањују се за 

5.050.000,00 КМ. 

 

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

 

- организационом коду 16040001 – Пореска управа, на економском коду (врсти 

прихода) 711111 – Порез на доходак од привредне и професионалне дјелатности у 

износу од 500.000,00  КМ; 

- организационом коду 16040001 – Пореска управа, на економском коду (врсти 

прихода) 711211 – Порез на добит у износу од 1.000.000,00 КМ; 

- организационом коду 16040001 – Пореска управа, на економском коду (врсти 

прихода) 713111 – Порез на плату запослених радника у износу од 1.500.000,00  КМ 

и  

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

у износу од 2.300.000,00 КМ 

      и истовремено 

-  увећање планираних прихода на организационом коду 16010001– Канцеларија 

директора Дирекције за финансије, на економском коду (врсти прихода) 722561 – 

Накнада за приступ финансијским и другим извјештајима и документима који су 

похрањени у Регистру  финансијских извјештаја у износу од 100.000,00 КМ и на 

економском коду (врсти прихода) 722562 – Накнада за формално-правну, рачунску и 

логичку контролу финансијских извјештаја у износу од 150.000,00 КМ. 

 

3) Нова пројекција прихода у буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину ће износити 

226.418.993,00 КМ. 
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Члан 2 

 

1) У буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину увећава се финансирање у укупном 

износу 12.466.460,47 КМ. 

 

2) Наведено увећање финансирања односи се на: 

 

а) финансирање из средстава нераспоређеног вишка прихода над расходима у износу од 

4.000.000,00 КМ; 

 

b) финансирање из средстава нераспоређеног вишка прихода над расходима (средства 

Фонда становања) у износу од 3.500.000,00 КМ; 

 

c) финансирање из кредитних средстава, економски код 814212 – Примици од задуживања 

од страних финансијских институција у износу од 2.000.000,00 КМ; 

 

d) финансирање из средстава капиталног буџета 2018. и 2019. године у укупном износу од 

2.966.460,47 КМ по организационим, економским кодовима и капиталним пројектима како 

слиједи: 

 

Одјељење/институција 
Капитални буџет 

УКУПНО 
2018. 2019. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ, СПОРТ И 
КУЛТУРУ 0,00 124.811,17 124.811,17 

Пододјељење за туризам, културу и спорт 
(17020001) 0,00 124.811,17 124.811,17 

821200 – Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном 
пројекту „Изградња терена малих спортова у Новом 
насељу, МЗ Брезово Поље село” 0,00 20.000,00 20.000,00 

821300 – Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном 
пројекту „Набавка опреме за Дом културе у МЗ Брка” 0,00 104.811,17 104.811,17 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ 
УСЛУГЕ  15.163,25 2.617.407,09 2.632.570,34 

Служба за администрацију и статистику 
Одјељења (19010001) 0,00 2.617.407,09 2.617.407,09 
821300 – Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном 
пројекту „Набавка медицинске и немедицинске 
опреме” 0,00 147.407,09 147.407,09 

821300 – Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном 
пројекту „Набавка магнетне резонанце” 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 

821300 – Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном 
пројекту „Набавка хистероскопа за гинекологију” 0,00 70.000,00 70.000,00 

Пододјељење за јавно здравство (19020001) 15.163,25 0,00 15.163,25 

821300 – Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном 
пројекту „Електроагрегат” 10.139,25 0,00 10.139,25 

821300 – Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном 
пројекту „Генератор водоника“ 5.024,00 0,00 5.024,00 
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 0,00 15.000,00 15.000,00 

ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Брчко  
дистрикт БиХ (20060003) 0,00 15.000,00 15.000,00 

821400 – Набавка осталих сталних средстава 
Смањење планираних средстава на капиталном 
пројекту „Набавка садница – Пољопривредна и 
медицинска школа“ 0,00 15.000,00 15.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ  ПОСЛОВЕ 142.188,50 18.000,00 160.188,50 

Пододјељење за капиталне инвестиције 
(23020001) 142.188,50 18.000,00 160.188,50 

821200 – Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном 
пројекту „Наставак изградње водовода у МЗ Боће, 
заселак Блашковићи“ 0,00 18.000,00 18.000,00 

821200 – Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном 
пројекту „Водоснабдијевање Горња Скакава – 
Бијела“ 95.378,50 0,00 95.378,50 

821200 – Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном 
пројекту „Изградња артеског бунара за побољшање 
водоснабдијевања насеља Горња Скакава“ 41.810,00 0,00 41.810,00 

821600 – Реконструкција и инвестиционо 
одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном 
пројекту „Ревитализација и стављање у функцију 
водоторња у МЗ Брка“ 5.000,00 0,00 5.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ 0,00 33.890,46 33.890,46 

Пододјељење за путеве и паркове (24020001) 0,00 33.890,46 33.890,46 

821600 – Реконструкција и инвестиционо 
одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном 
пројекту „Реконструкција Ул. Кожара са изградњом 
оборинског колектора у МЗ Бродуша“ 0,00 30.000,00 30.000,00 

821600 – Реконструкција и инвестиционо 
одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном 
пројекту „Асфалтирање пута поред шуме прије 
стадиона преко пута фарме у Мјесној заједници 
Доњи Брезик“ 0,00 3.890,46 3.890,46 

УКУПНО: 157.351,75 2.809.108,72 2.966.460,47 

 

 

3) Укупно финансирање у буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину ће износити 

56.179.803,24 КМ.  

 

 

Члан 3 

 

У буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину, планирани износ средстава умањује се за 

5.849.421,52 КМ на сљедећим организационим и економским кодовима и аналитичким 

ставкама: 

 

Одјељење/институција ИЗНОС 
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СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 94.584,00 

Стручна служба Скупштине (10020001) 94.584,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци. 39.584,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613114 – Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи у износу  
                  од 3.000,00 КМ 
- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 3.000,00 КМ 
- 613121 – Трошкови превоза у иностранству јавним средствима  
                 у износу од 700,00 КМ 
- 613124 – Трошкови смјештаја за службена путовања у иностранству у износу  
                  од 1.000,00 КМ 
- 613125 – Трошкови дневница у иностранству у износу од 2.300,00 КМ 10.000,00 

613300 – Издаци за комуникацију и комуналне услуге 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613311 – Издаци за телефон, телефакс и телекс у износу од 4.000,00 КМ 
- 613313 – Издаци за мобилни телефон у износу од 400,00 КМ 
- 613314 – Поштанске услуге у износу од 600,00 КМ 5.000,00 

613400 – Набавка материјала и ситног инвентара 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке:  
- 613411 – Издаци за обрасце и папир у износу од 5.000,00 КМ 
- 613412 – Издаци за компјутерски материјал у износу од 5.000,00 КМ 10.000,00 
613500 – Издаци за услуге превоза и горива 
Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613512 – 
Дизел  10.000,00 

613700 – Издаци за текуће одржавање 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613721 – Услуге поправки и одржавања зграда у износу од 5.000,00 КМ 
- 613722 – Услуге поправки и одржавања опреме у износу од 5.000,00 КМ 10.000,00 

613900 – Уговорене и друге посебне услуге 
Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613914 – 
Услуге репрезентације. 10.000,00 

КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 29.565,00 

Кабинет градоначелника (11010001) 27.000,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 1.000,00 КМ 
- 613122 – Трошкови превоза у иностранству службеним средствима у износу   
                   од 1.000,00 КМ 
- 613124 – Трошкови смјештаја за службена путовања у иностранству у износу  
                  од 3.000,00 КМ 
- 613125 – Трошкови дневница у иностранству у износу од 2.000,00 КМ 7.000,00 
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613900 – Уговорене и друге посебне услуге 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
-  613914 – Услуге репрезентације у износу од 15.000,00 КМ 
-  613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – Хотелски смјештај у 
износу од 5.000,00 КМ 20.000,00 

Одбор за запошљавање (11050001) 265,00 

612100 – Доприноси послодавца 
Смањење планираних средстава односи се на средства доприноса која се 
неће утрошити до краја 2020. године. 265,00 

Канцеларија координатора за реформу јавне управе (11070001) 2.300,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци.  2.300,00 

ПРАВОСУЂЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 467.531,00 

Правосудна комисија (12010001) 62.993,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци.  52.993,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613114 – Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи у износу  
                   од 2.000,00 КМ 
- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 6.000,00 КМ 
- 613124 – Трошкови смјештаја за службена путовања у иностранству у износу  
                  од 1.000,00 КМ 
- 613125 – Трошкови дневница у иностранству у износу од 1.000,00 КМ 10.000,00 

Основни суд (12020001) 172.397,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци као и због смањења средстава за минули рад. 157.294,00 

612100 – Доприноси послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате смањују се и 
средства доприноса. 7.103,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613114 – Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи у износу  
                  од 6.000,00 КМ 
- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу  од 2.000,00 КМ 8.000,00 

Апелациони суд (12030001) 45.044,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци.  37.778,00 
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612100 – Доприноси послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате смањују се и 
средства доприноса.  2.266,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613114 - Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи у износу  
                   од 2.000,00 КМ 
- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 1.000,00 КМ 
- 613124 – Трошкови смјештаја за службена путовања у иностранству у  
                  износу од 2.000,00 КМ 5.000,00 

Тужилаштво (12040001) 83.316,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци као и због смањења средстава за минули рад. 73.316,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613114 – Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи у износу  
                   од 3.000,00 КМ 
- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 3.000,00 КМ 
- 613124 – Трошкови смјештаја за службена путовања у иностранству у  
                  износу од 1.000,00 КМ 
-613125 – Трошкови дневница у иностранству у износу од 2.000,00 КМ 
- 613126 – Трошкови за визе, пасоше и осигурање на службеном путу у износу  
                  од 1.000,00 КМ 10.000,00 

Правобранилаштво (12050001) 64.388,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци као и због смањења средстава за минули рад. 51.717,00 

612100 – Доприноси послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате смањују се и 
средства доприноса.  2.671,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613114 – Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи у износу  
                   од 5.000,00 КМ 
- 613124 – Трошкови смјештаја за службена путовања у иностранству у  
                  износу од 3.000,00 КМ 
-613125 – Трошкови дневница у иностранству у износу од 2.000,00 КМ 10.000,00 

Канцеларија за правну помоћ (12060001) 39.393,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци.  37.605,00 
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612100 – Допринос послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате смањују се и 
средства доприноса.  788,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613114 – 
Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи.  1.000,00 

ПОЛИЦИЈА ДИСТРИКТА 661.000,00 

Униформисана крим полиција и друго (13010001) 591.000,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци. 300.000,00 

612100 – Доприноси послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате смањују се и 
средства доприноса.  50.000,00 

611200 – Накнаде трошкова запослених 
Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 611231 – 
Посебне накнаде из радног односа за повремене послове 10.000,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 8.000,00 КМ 
- 613125 – Трошкови дневница у иностранству у износу од 12.000,00 КМ 20.000,00 

613300 – Издаци за комуникацију и комуналне услуге 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613313 – Издаци за мобилни телефон у износу од 15.000,00 КМ 
- 613314 – Поштанске услуге у износу од 15.000,00 КМ 30.000,00 

613400 – Набавка материјала и ситног инвентара 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке  
- 613411 – Издаци за обрасце и папир у износу од 5.000,00 КМ 
- 613461 – Војни материјал – Муниција и гранате у износу од 150.000,00 КМ 155.000,00 

613500 – Издаци за услуге превоза и горива 
Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613513 – 
Моторно уље 6.000,00 

613900 – Уговорене и друге посебне услуге 
Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613936 – 
Издаци за привремене и повремене послове, уговоре о дјелу и комисије 20.000,00 

Администрација (13020001) 70.000,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци. 70.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЈЕДНОСТ 238.990,00 

Пододјељење за заштиту и спасавање (14010001) 179.490,00 



 8

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци. 152.990,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 10.000,00 КМ 
- 613124 – Трошкови смјештаја за службена путовања у иностранству у износу  
                  од 2.000,00 КМ 
- 613125 – Трошкови дневница у иностранству у износу од 3.000,00 КМ 15.000,00 

613900 – Уговорене и друге посебне услуге 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613921 – Услуге одржавања конвенција и образовања у износу од 2.000,00 
КМ 
- 613922 – Услуге стручног образовања у износу 3.000,00 КМ 
- 613923 – Издаци за специјализацију и школовање у износу 2.000,00 КМ 
- 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – Царински поступак код 
увоза специјалне опреме у износу од 4.500,00 КМ 11.500,00 

Пододјељење за издавање дозвола и овлашћења у грађевинарству, 
осталим гранама привреде и физичким лицима (14020001) 59.500,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613114 – Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи у износу  
                   од 2.500,00 КМ 
- 613121 – Трошкови превоза у иностранству јавним средствима  
                 у износу од 1.000,00 КМ 3.500,00 

613900 – Уговорене и друге посебне услуге 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613922 – Услуге стручног образовања у износу 3.000,00 КМ 
- 613923 – Издаци за специјализацију и школовање у износу 1.000,00 КМ 
- 613924 – Издаци за стручне испите у износу од 2.000,00 КМ 
- 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Рушење објеката“ у 
износу од 50.000,00 КМ 56.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ 27.800,00 

Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ (15010001) 1.300,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613114 – Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи у износу  
                   од 400,00 КМ 
- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 400,00 КМ 800,00 

613700 – Издаци за текуће одржавање 
Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613722 – 
Услуге поправки и одржавања опреме 500,00 

Пододјељење за информатику (15020001) 2.500,00 
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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 
- 613121 – Трошкови превоза у иностранству јавним средствима  
                 у износу од 500,00 КМ 
- 613122 – Трошкови превоза у иностранству службеним средствима у износу  
                  од 500,00 КМ 
- 613124 – Трошкови смјештаја за службена путовања у иностранству у износу  
                  од 500,00 КМ 2.500,00 

Пододјељење за људске ресурсе (15030001) 21.113,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате на 
позицији виши стручни сарадник за административне послове, платни разред 
VII5, мјесечна основна плата 1.603,23 КМ, мјесечна бруто плата 2.357,55 КМ, 
период ангажовања 12 мјесеци, 1 извршилац, која се мијења у позицију  
виши стручни сарадник за административне послове, платни разред VII5, 
мјесечна основна плата 1.603,23 КМ, мјесечна бруто плата 2.357,55 КМ, 
период ангажовања 10 мјесеци, 1 извршилац, и стручни сарадник за 
административне послове, платни разред VII1, мјесечна основна плата 
1.343,55 КМ, мјесечна бруто плата 1.975,69 КМ, период ангажовања 2 
мјесеца,1 извршилац  763,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613114 – Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи у износу  
                   од 500,00 КМ 
- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 750,00 КМ 
- 613121 – Трошкови превоза у иностранству јавним средствима у износу од  
                  600,00 КМ 
- 613124 – Трошкови смјештаја за службена путовања у иностранству у износу   
                  од 2.000,00 КМ 
- 613125 – Трошкови дневница у иностранству у износу од 500,00 КМ 4.350,00 

613900 – Уговорене и друге посебне услуге 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
-  613922 – Услуге стручног образовања у износу 1.000,00 КМ 
-  613923 – Издаци за специјализацију и школовање у износу 15.000,00 КМ 16.000,00 

Пододјељење за јавне набавке (15040001) 2.887,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци. 2.887,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ, СПОРТ И КУЛТУРУ 327.137,00 

Пододјељење за привредни развој (17010001) 107.047,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци. 17.660,00 
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612100 – Допринос послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате смањују се и 
средства доприноса.  2.447,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613111 – Трошкови превоза у земљи јавним средствима у износу од 50,00 
КМ 
- 613114 – Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи у износу  
                   од 800,00 КМ 
- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 800,00 КМ 
- 613121 – Трошкови превоза у иностранству јавним средствима  
                 у износу од 2.000,00 КМ 
- 613124 – Трошкови смјештаја за службена путовања у иностранству у износу  
                  од 4.550,00 КМ 
- 613125 – Трошкови дневница у иностранству у износу од 4.000,00 КМ 
- 613191 – Остале накнаде путних и других трошкова у износу од 800,00 КМ 13.000,00 

613800 – Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613813 – Осигурање возила у износу од 800,00 КМ 
- 613815 – Осигурање запослених – колективно животно осигурање у износу  
                  од 140,00 КМ 940,00 

613900 – Уговорене и друге посебне услуге 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
-  613912 – Услуге штампања – „Услуге штампања брошура, промотивног 

материјала, увезивање службених гласника“ у износу од  5.000,00 
КМ 

- 613922 – Услуге стручног образовања – „Котизације“ у износу 5.000,00 КМ 
- 613936 – Издаци за привремене и повремене послове, уговоре о дјелу и 
комисије – „Издаци за едукацију и учешће у округлим столовима из области 
промоције  и развоја малих и средњих предузећа у Брчко дистрикту БиХ“ у 
износу од  3.000,00 КМ 13.000,00 

614300 – Текући грантови непрофитним организацијама 
Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 – 
Текући грантови осталим непрофитним организацијама – „Грант Удружењу 
послодаваца Брчко дистрикта БиХ за организовање учешћа привредника 
Брчко дистрикта БиХ на сајмовима привреде у земљи или иностранству“ 30.000,00 

614300 – Текући грантови непрофитним организацијама 
Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 – 
Текући грантови осталим непрофитним организацијама – „Грант Привредној 
комори Брчко дистрикта БиХ за организовање Међународног сајма привреде у 
Брчком“ 30.000,00 

Пододјељење за туризам, културу и спорт (17020001) 220.090,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци. 57.391,00 

612100 – Доприноси послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате смањују се и 
средства доприноса.  1.549,00 
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613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613114 – Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи у износу  
                   од 100,00 КМ 
- 613124 – Трошкови смјештаја за службена путовања у иностранству у износу  
                  од 400,00 КМ 
- 613125 – Трошкови дневница у иностранству у износу од 300,00 КМ 800,00 

613300 – Издаци за комуникацију и комуналне услуге 
Смањење планираних средстава односи се на  аналитичку ставку 613324 – 
Издаци за услуге одржавање чистоће – „Услуге чишћења јавних површина 
након јавних окупљања која су у организацији Владе Брчко дистрикта БиХ“            5.000,00 

613900 – Уговорене и друге посебне услуге 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613911 – Услуге медија – „Копродукција културних, спортских и туристичких 
                  манифестација, огласи, РТВ емисије на тему спорта, културе и 
туризма“ у износу од 20.000,00 КМ 
- 613914 – Услуге репрезентације – „Конзумација хране и пића учесника 
разних културних, спортских и туристичких манифестација и других догађаја у  
                 организацији Одјељења у току године“ у износу од 20.000,00 КМ 
- 613922 – Услуге стручног образовања – „Котизације“ у износу од 350,00 КМ 
- 613936 – Издаци за привремене и повремене послове, уговоре о дјелу и 
комисије – „За потребе разних културних, спортских и туристичких 
манифестација у току године и за потребе дјелатности Музеја, Библиотеке и 
Галерије Брчко дистрикта БиХ“ у износу од 10.000,00 КМ 
- 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Ангажовање естрадних 
                 умјетника и организовање културно-забавног програма“ у износу  
                 од 85.000,00 КМ 
- 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Трошкови хотелског 
преноћишта за учеснике разних културних, спортских и туристичких 
манифестација у току године“ у износу од 20.000,00 КМ 155.350,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 1.882.488,00 

Служба за администрацију и статистику Одјељења (19010001) 1.865.148,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци. 17.121,00 

612100 – Доприноси послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате смањују се и 
средства доприноса.  1.027,00 

821300 – Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Набавка 
операционих столова за ОП блок“ 150.000,00 

821300 – Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Индустријске веш-
машине по 45 кг (2 ком.)“ 150.000,00 

821300 – Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Инкубатор за 
бактеријске културе“ 15.000,00 
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821300 – Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Аутоматски 
анализатор за аутоимуне болести“ 45.000,00 

821300 – Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Уређај за 
аутоматско отапање плазме“ 13.000,00 

821300 – Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Уређај за 
аутоматску сепарацију крви“ 40.000,00 

821300 – Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Подна центрифуга 
за крв“ 90.000,00 

821300 – Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Набавка мањих 
операционих лампи и операционе прегледне лампе“ 51.000,00 

821300 – Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Болеснички 
кревети“ 120.000,00 

821300 – Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Ултразвучни 
апарати за Хирургију, Хитну, РТГ дијагностику и Дом здравља“ 320.000,00 

821300 – Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Набавка опреме за 
бронхоскопију“ 200.000,00 

821300 – Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Набавка стуба за 
лапароскопске операције“ 200.000,00 

821300 – Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Порођајни столови“ 81.000,00 

821300 – Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Топли сто за 
новорођенчад (3 комада)“ 60.000,00 

821300 – Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Набавка 
полуаутоматског анализатора урина“ 10.000,00 

821300 – Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Ваљак за пеглање, 
велики“ 45.000,00 

821300 – Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Возило за теренско 
запрашивање комараца (2 ком.)“ 100.000,00 

821300 – Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Уређај за 
запрашивање комараца с возила (2 ком.)“ 50.000,00 

821300 – Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „ЕКГ 
дванаестоканални апарати (11 комада)“ 77.000,00 
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821300 – Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Набавка 
аутоматског анализатора урина“ 30.000,00 

Служба за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата (19060001) 17.340,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци. 16.359,00 

612100 – Доприноси послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате смањују се и 
средства доприноса.  981,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 1.050.000,00 

Пододјељење – Педагошка институција (20020001) 2.500,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613124 – Трошкови смјештаја за службена путовања у иностранству у износу  
                  од 1.500,00 КМ 
- 613191 – Остале накнаде путних и других трошкова у износу од 1.000,00 КМ 2.500,00 

Пододјељење за заједничке послове (20030001) 23.000,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци. 20.000,00 

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 
- 613124 – Трошкови смјештаја за службена путовања у иностранству у износу 
                  од 2.000,00 КМ 3.000,00 

Вртић и забавиште „Наша дјеца“, Брчко (20040001) 43.500,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци. 40.000,00 

612100 – Доприноси послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате смањују се и 
средства доприноса.  3.000,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 350,00 КМ 
- 613125 – Трошкови дневница у иностранству у износу од 150,00 КМ 500,00 

ЈУ Прва основна школа Брчко (20050001) 54.000,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци. 50.000,00 
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613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку  613125 – 
Трошкови дневница у иностранству.  4.000,00 

ЈУ Друга основна школа Брчко (20050002) 74.000,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци. 70.000,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на  аналитичку ставку  613125 – 
Трошкови дневница у иностранству.  4.000,00 

ЈУ Трећа основна школа Брчко (20050003) 22.000,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци. 20.000,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на  аналитичку ставку  613125 – 
Трошкови дневница у иностранству.  2.000,00 

ЈУ Четврта основна школа Брчко (20050004) 33.000,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци. 30.000,00 

612100 – Допринос послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате смањују се и 
средства доприноса.  1.000,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на  аналитичку ставку  613125 – 
Трошкови дневница у иностранству.  2.000,00 

ЈУ Пета основна школа Брчко (20050005) 42.000,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци. 40.000,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку  613125 – 
Трошкови дневница у иностранству.  2.000,00 

ЈУ Шеста основна школа Брезово Поље (20050006) 400,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку  613125 – 
Трошкови дневница у иностранству.  400,00 

ЈУ Седма основна школа Горњи Рахић (20050007) 21.500,00 
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611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци. 20.000,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 500,00 КМ 
- 613125 – Трошкови дневница у иностранству у износу од 1.000,00 КМ 1.500,00 

ЈУ Осма основна школа Брка (20050008) 21.700,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци. 20.000,00 

612100 – Допринос послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате смањују се и 
средства доприноса.  1.000,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку  613125 – 
Трошкови дневница у иностранству.  700,00 

ЈУ Девета основна школа Маоча (20050009) 51.500,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци. 50.000,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 500,00 КМ 
- 613125 – Трошкови дневница у иностранству  у износу од 1.000,00 КМ 1.500,00 

ЈУ Десета основна школа Бијела (20050010) 36.000,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци. 30.000,00 

612100 – Допринос послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате смањују се и 
средства доприноса.  5.000,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку  613125 – 
Трошкови дневница у иностранству 1.000,00 

ЈУ Једанаеста основна школа Зовик (20050011) 21.500,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци. 20.000,00 
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612100 – Допринос послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате, смањују се и 
средства доприноса.  1.000,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку  613125 – 
Трошкови дневница у иностранству. 500,00 

ЈУ Дванаеста основна школа Улице (20050012) 10.400,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци. 10.000,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613115 – 
Трошкови дневница у земљи. 400,00 

ЈУ Тринаеста основна школа Буквик (20050013) 400,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613115 – 
Трошкови дневница у земљи. 400,00 

ЈУ Четрнаеста основна школа Крепшић (20050014) 400,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613115 – 
Трошкови дневница у земљи.  400,00 

ЈУ Петнаеста основна школа Шаторовићи (20050015) 20.400,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци. 20.000,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 200,00 КМ; 
- 613125 – Трошкови дневница у иностранству у износу од 200,00 КМ. 400,00 

Основна музичка школа Брчко (20050016) 300,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613125 – 
Трошкови дневница у иностранству. 300,00 

Стручна служба предшколског и основног образовања (20050017) 100.000,00 

613500 – Издаци за услуге превоза и горива 
Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613524 – 
Издаци за ванредни превоз ученика и осталог становништва. 100.000,00 

ЈУ Економска школа Брчко дистрикт БиХ (20060001) 26.000,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци. 20.000,00 
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612100 – Доприноси послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате смањују се и 
средства доприноса.  2.000,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 1.000,00 КМ; 
- 613125 – Трошкови дневница у иностранству у износу од 3.000,00 КМ. 4.000,00 

ЈУ Техничка школа Брчко дистрикт БиХ (20060002) 35.500,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци. 30.000,00 

612100 – Доприноси послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате смањују се и 
средства доприноса.  2.000,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 1.000,00 КМ; 
- 613125 – Трошкови дневница у иностранству у износу од 2.500,00 КМ. 3.500,00 

ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Брчко дистрикт БиХ (20060003) 26.000,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци. 20.000,00 

612100 – Доприноси послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате смањују се и 
средства доприноса.  3.000,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 500,00 КМ; 
- 613125 – Трошкови дневница у иностранству у износу од 2.500,00 КМ. 3.000,00 

ЈУ Гимназија „Васо Пелагић“, Брчко дистрикт БиХ (20060004) 68.500,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци. 60.000,00 

612100 – Доприноси послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате смањују се и 
средства доприноса.  5.000,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 500,00 КМ 
- 613125 – Трошкови дневница у иностранству у износу од 3.000,00 КМ 3.500,00 

Стручна служба средњег образовања (20060005) 314.500,00 

613500 – Издаци за услуге превоза и горива 
Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613524 – 
Издаци за ванредни превоз ученика и осталог становништва 314.500,00 
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Пододјељење за високо образовање и науку (20070001) 1.000,00 

612100 – Доприноси послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате смањују се и 
средства доприноса.  1.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ 
ПОСЛОВЕ 308.800,00 
Пододјељење за издавање локационих услова и заштиту околине 
(21010001) 131.050,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци као и због укидања позиције шеф Службе за 
легализацију бесправно изграђених грађевина од 1. 10. 2020. године 116.000,00 

612100 – Доприноси послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате смањују се и 
средства доприноса.  5.800,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 1.000,00 КМ 
- 613121 – Трошкови превоза у иностранству јавним средствима  
                  у износу од 500,00 КМ 
- 613122 – Трошкови превоза у иностранству службеним средствима у износу  
                  од 250,00 КМ 
- 613124 – Трошкови смјештаја за службена путовања у иностранству у износу  
                  од 3.000,00 КМ 
- 613125 – Трошкови дневница у иностранству у износу од 2.000,00 КМ 6.750,00 

613900 – Уговорене и друге посебне услуге 
Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613922 – 
Услуге стручног образовања 2.500,00 

Пододјељење за имовинско-правне послове (21020001) 8.750,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613124 – Трошкови смјештаја за службена путовања у иностранству у износу  
                  од 4.950,00 КМ 
- 613125 – Трошкови дневница у иностранству у износу од 1.400,00 КМ 6.350,00 

613900 – Уговорене и друге посебне услуге 
Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613922 – 
Услуге стручног образовања. 2.400,00 

Пододјељење за  просторно-планску документацију (21030001) 169.000,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци.  161.000,00 

612100 – Допринос послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате смањују се и 
средства доприноса.  8.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА, ИЗБЈЕГЛИЦЕ И СТАМБЕНА 
ПИТАЊА 28.300,00 
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Одјељење за расељена лица, избјеглице и стамбена питања (22010001) 28.300,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци.  20.000,00 

612100 – Доприноси послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате смањују се и 
средства доприноса.  1.000,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613125 – 
Трошкови дневница у иностранству. 500,00 

613900 – Уговорене и друге посебне услуге 
Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613991 – 
Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Измјена меморандумских плочица, 
визиткарти и акредитација“. 300,00 

614200 – Текући грантови појединцима 
Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614239 – 
Остали грантови појединцима – Субвенционисање закупнина за стан 
корисницима станова из пројекта „Систем социјалног становања“ 6.500,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 446.533,52 

Пододјељење за развој и стратегију комуналних услуга (23010001) 300.000,00 

613300 – Издаци за комуникацију и комуналне услуге 
Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613323 – 
Издаци за услуге одвоза смећа – „Одвоз смећа ван Брчко дистрикта БиХ“. 300.000,00 

Пододјељење за капиталне инвестиције (23020001) 146.533,52 

821200 – Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Водоснабдијевање 
школа по акционом плану (ОШ Трњаци, XII ОШ Улице, ОШ Брезово Поље, ОШ 
Г. Скакава, ОШ Бодериште, ОШ Д. Брезик и ОШ Поточари)“ 109.968,18 

821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Реконструкција 
водовода у МЗ Горња Скакава“ 26.565,34 

821200 – Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Изградња 
канализационе мреже у Смајловића сокаку у МЗ Брка“ 10.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ 47.017,00 

Пододјељење за заједничке послове и стручни надзор (24010001) 1.200,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613114 – Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи у износу од  
                  400,00 КМ 
- 613121 – Трошкови превоза у иностранству јавним средствима  
                 у износу од 700,00 КМ 
- 613125 – Трошкови дневница у иностранству у износу од 100,00 КМ 1.200,00 

Пододјељење за путеве и паркове (24020001) 8.500,00 
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613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613114 – Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи у износу од  
                  400,00 КМ 
- 613124 – Трошкови смјештаја за службена путовања у иностранству 
                  у износу од 400,00 КМ 
- 613125 – Трошкови дневница у иностранству у износу од 200,00 КМ 1.000,00 

613900 – Уговорене и друге посебне услуге 
Смањење планираних средстава односи се на  сљедеће аналитичке ставке:  
- 613922 – Услуге стручног образовања – „Трошкови котизације“ у износу од 
                 1.000,00 КМ 
- 613922 – Услуге стручног образовања – „Трошкови стручног усавршавања“  
                 у износу од 500,00 КМ 1.500,00 

821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном пројекту „Асфалтирање пута 
у новом насељу Кобилић у Сандићима, МЗ Сандићи“ 6.000,00 

Пододјељење за јавне објекте (24030001) 28.383,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци као и због смањења средстава за минули рад. 24.883,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613114 – Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи у износу од  
                  600,00 КМ 
- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 200,00 КМ 
- 613124 – Трошкови смјештаја за службена путовања у иностранству 
                  у износу од 200,00 КМ 1.000,00 

613900 – Уговорене и друге посебне услуге 
Смањење планираних средстава односи се на  сљедеће аналитичке ставке:  
- 613922 – Услуге стручног образовања – „Трошкови котизације“ у износу од 
                 500,00 КМ 
- 613922 – Услуге стручног образовања – „Трошкови стручног усавршавања“  
                 у износу од 2.000,00 КМ 2.500,00 

Пододјељење за јавни саобраћај и одржавање возила (24040001) 8.934,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци као и због смањења средстава за минули рад. 7.485,00 

612100 – Доприноси послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате смањују се и 
средства доприноса.  449,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 200,00 КМ 
- 613124 – Трошкови смјештаја за службена путовања у иностранству 
                  у износу од 300,00 КМ 
- 613125 – Трошкови дневница у иностранству у износу од 200,00 КМ 700,00 
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613900 – Уговорене и друге посебне услуге 
Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку  613922 – 
Услуге стручног образовања.  300,00 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ  8.250,00 

Комисија за хартије од вриједности (26010001) 8.250,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613114 – Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи у износу  
                  од 750,00 КМ 
- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 400,00 КМ 1.150,00 

613300 – Издаци за комуникацију и комуналне услуге 
Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613324 – 
Издаци за услуге одржавања чистоће 400,00 

613500 – Издаци за услуге превоза и горива 
Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613512 – 
Дизел  300,00 

613900 – Уговорене и друге посебне услуге 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613915 – Рекламни материјал и поклони у износу 100,00 КМ 
- 613922 – Услуге стручног образовања у износу од 400,00 КМ 
- 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Услуге регистрације, 
                  чувања и одржавања података о хартијама од вриједности“  
                  у износу 5.900,00 КМ 6.400,00 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ 127.000,00 

Канцеларија директора (27010001) 3.500,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613121 – Трошкови превоза у иностранству јавним средствима  
                 у износу од 1.000,00 КМ 
- 613124 – Трошкови смјештаја за службена путовања у иностранству у износу  
                 од 1.000,00 КМ 
- 613125 – Трошкови дневница у иностранству у износу од 500,00 КМ 2.500,00 

613900 – Уговорене и друге посебне услуге 
Смањење планираних средстава односи се на  аналитичку ставку  613922 – 
Услуге стручног образовања  1.000,00 

Сектор регистра (27010002) 2.000,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613114 – Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи у износу од  
                  500,00 КМ 
- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 500,00 КМ 1.000,00 

613900 – Уговорене и друге посебне услуге 
Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку  613922 – 
Услуге стручног образовања.  1.000,00 

Сектор одржавања (27010003) 89.000,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци. 35.000,00 
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613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613114 – Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи у износу од  
                  600,00 КМ 
- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 500,00 КМ 
- 613124 – Трошкови смјештаја за службена путовања у иностранству у 
                   износу од 500,00 КМ 
- 613125 – Трошкови дневница у иностранству у износу од 400,00 КМ 2.000,00 

613600 – Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине 
Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613621 – 
Унајмљивање опреме. 2.000,00 

613700 – Издаци за текуће одржавање 
Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку  613721 – 
Услуге поправки и одржавања зграда. 50.000,00 

Сектор располагања (27010004) 32.500,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци. 20.000,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613114 – Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи у износу од  
                  600,00 КМ 
- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 200,00 КМ 
- 613124 – Трошкови смјештаја за службена путовања у иностранству у 
                    износу од 600,00 КМ 
- 613125 – Трошкови дневница у иностранству у износу од 300,00 КМ 1.700,00 

613700 – Издаци за текуће одржавање 
Смањење планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613721 – 
Услуге поправки и одржавања зграда – „Фонд за одржавање стамбених 
зграда“ 10.800,00 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ 5.000,00 

Канцеларија за ревизију (30010001) 5.000,00 

613100 – Путни трошкови 
Смањење планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке ставке: 
- 613121 – Трошкови превоза у иностранству јавним средствима  
                 у износу од 1.000,00 КМ 
- 613124 – Трошкови смјештаја за службена путовања у иностранству у износу  
                  од 2.000,00 КМ 
- 613125 – Трошкови дневница у иностранству у износу од 2.000,00 КМ 5.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНУ 
САРАДЊУ 99.426,00 

Пододјељење за програме развојне помоћи и међународну сарадњу 
(31020001) 54.446,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци. 51.365,00 
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612100 – Доприноси послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате смањују се и 
средства доприноса.  3.081,00 

Пододјељење за координацију помоћи Европске уније, регионалну 
сарадњу и хармонизацију прописа (31030001) 29.987,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци. 28.290,00 

612100 – Доприноси послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате смањују се и 
средства доприноса  1.697,00 

Пододјељење за стратегију европских интеграција (31040001) 14.993,00 

611100 – Бруто плате 
Смањење планираних средстава односи се на средства за бруто плате која се 
неће утрошити до краја 2020. године, а због непопуњавања позиција на 
планирани број мјесеци. 14.145,00 

612100 – Доприноси послодавца 
У складу са смањењем планираних средстава за бруто плате смањују се и 
средства доприноса.  848,00 

 
У К У П Н О: 5.849.421,52 

 

 

Члан 4 

 

Средства из члана 2 и члана 3 ове одлуке умањена за износ смањења прихода из члана 1 ове 

одлуке у Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину распоређују се у укупном износу од 

13.265.881,99 КМ на сљедеће организационе, економске кодове и аналитичке ставке: 

 

Одјељење/институција ИЗНОС 

СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 13.000,00 

Изборна комисија (10030001) 13.000,00 

611200 – Накнаде трошкова запослених 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 611231 
– Посебне накнаде из радног односа за повремене послове 13.000,00 

ПРАВОСУЂЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 377.528,26 

Основни суд (12020001) 140.898,58 
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611100 – Бруто плате 
Увећање планираних средстава односи се на позиције:   
▪ предсједник, мјесечна основна плата 3.523,06 КМ, мјесечна бруто 
плата 5.756,67 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12 мјесеци, која се 
мијења у позицију 
 предсједник, мјесечна основна плата 4.616,54 КМ, мјесечна бруто  
плата  6.788,62 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12  мјесеци; 

116.476,43 

▪ судија – шеф Одјељења, мјесечна основна плата 3.501,05 КМ, 
мјесечна бруто плата 5.720,71 КМ, 2 извршиоца, период ангажовања 
12 мјесеци, која се мијења у позицију  
судија – шеф Одјељења, мјесечна основна плата  4.103,59 КМ, 
мјесечна бруто плата 6.034,33 КМ, 2 извршиоца, период ангажовања 
12 мјесеци; 

▪ судија – шеф Одјељења, мјесечна основна плата 3.501,05 КМ, 
мјесечна бруто плата 5.597,47 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12 
мјесеци, која се мијења у позицију  
   судија – шеф Одјељења, мјесечна основна плата 4.103,59 КМ, 
мјесечна бруто плата 5.904,25 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12 
мјесеци; 

▪ судија, мјесечна основна плата 3.280,85 КМ, мјесечна бруто  
   плата  5.360,91 КМ, 7 извршилаца, период ангажовања 12 мјесеци, која 
се мијења у позицију  
   судија, мјесечна основна плата 3.847,12 КМ, мјесечна бруто   
   плата 5.657,19 КМ, 7 извршилаца, период ангажовања 12 мјесеци; 

▪ судија, мјесечна основна плата 3.280,85 КМ, мјесечна бруто  
   плата 5.245,43 КМ, 9  извршилаца, период ангажовања 12 мјесеци, која 
се мијења у позицију  
   судија, мјесечна основна плата 3.847,12 КМ, мјесечна бруто   
   плата 5.535,23 КМ, 9 извршилаца, период ангажовања 12 мјесеци; 

  као и на средства за: 
▪ Минули рад у износу од 10.016,77 КМ 
▪ Регрес у износу од 2.362,10 КМ 
▪ Накнаду за приправност у износу од 24.320,00 КМ 

 
612100 – Допринос послодавца 
У складу са увећањем средстава за бруто плате увећавају се и средства 
доприноса. 6.889,94 

611100 – Бруто плате 
Увећање планираних средстава односи се на средства за замјену до 
повратка с боловања запосленог на позицији стручно правни сарадник, 
платни разред VIII4, мјесечна основна плата 2.038,45 КМ, мјесечна бруто 
плата 2.997,55 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 3 мјесеца. 8.992,65 

612100 – Доприноси послодавца 
У складу са увећањем средстава за бруто плате за замјену увећавају се 
и средства доприноса. 

539,56 
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611200 – Накнаде трошкова запослених 
Увећање планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке 
ставке  
- 611227 – Помоћ у случају смрти у износу од 4.000,00 КМ 
- 611228 – Помоћ у случају теже инвалидности у износу од 2.000,00 КМ 
- 611229 – Помоћ у случају осталих болести у износу од 2.000,00 КМ 8.000,00 

Апелациони суд (12030001) 101.133,92 

611100 – Бруто плате 
Увећање планираних средстава односи се на позиције:   
▪ предсједник, мјесечна основна плата 3.853,35 КМ, мјесечна бруто 
плата 6.296,37 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12  мјесеци, која се 
мијења у позицију  
   предсједник, мјесечна основна плата 5.129,49 КМ, мјесечна бруто   
   плата 7.542,91 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12  мјесеци; 

90.728,62 

▪ судија – шеф Одјељења, мјесечна основна плата 3.743,26 КМ, 
мјесечна бруто плата  6.116,49 КМ, 2 извршиоца, период ангажовања 12  
мјесеци, која се мијења у позицију  
   судија – шеф Одјељења, мјесечна основна плата 4.873,01  КМ, 
мјесечна бруто плата 7.165,77 КМ, 2 извршиоца, период ангажовања 12 
мјесеци; 

▪ судија – шеф Одјељења, мјесечна основна плата 3.743,26 КМ, 
мјесечна бруто плата 5.984,73 КМ,  1  извршилац, период ангажовања 12  
мјесеци, која се мијења у позицију  
   судија – шеф Одјељења, мјесечна основна плата 4.873,01 КМ, 
мјесечна бруто плата 7.011,29 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12  
мјесеци; 

▪ судија, мјесечна основна плата 3.523,06 КМ, мјесечна бруто плата 
5.756,67 КМ, 2 извршиоца, период ангажовања 12 мјесеци, која се 
мијења у позицију  
судија, мјесечна основна плата 4.616,54 КМ, мјесечна бруто   
плата 6.788,62 КМ, 2 извршиоца, период ангажовања 12 мјесеци; 

▪ судија, мјесечна основна плата 3.523,06 КМ, мјесечна бруто  
  плата 5.632,66 КМ, 2 извршиоца, период ангажовања 12 мјесеци, која 
се мијења у позицију  
  судија, мјесечна основна плата  4.616,54 КМ, мјесечна бруто   
   плата 6.642,28 КМ, 2 извршиоца, период ангажовања 12 мјесеци; 

▪ судија – додатни, мјесечна основна плата 3.523,06 КМ, мјесечна бруто  
   плата 5.632,66 КМ,  1  извршилац, период ангажовања 12  мјесеци, која 
се мијења у позицију  
   судија – додатни, мјесечна основна плата 4.616,54 КМ, мјесечна бруто   
   плата 6.642,28 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 3 мјесеца; 

  као и на средства за: 
▪ Минули рад у износу од 19.102,67 КМ 
▪ Регрес у износу од 1.093,43 КМ 
▪ Накнаду за приправност у износу од 16.740,00 КМ 

612100 – Допринос послодавца 
У складу са увећањем средстава за бруто плате увећавају се и средства 
доприноса. 

2.405,30 
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611200 – Накнаде трошкова запослених 
Увећање планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке 
ставке  
- 611227 – Помоћ у случају смрти у износу од 4.000,00 КМ 
- 611228 – Помоћ у случају теже инвалидности у износу од 2.000,00 КМ 
- 611229 – Помоћ у случају осталих болести у износу од 2.000,00 КМ 8.000,00 

Тужилаштво (12040001) 95.141,94 

611100 – Бруто плате 
Увећање планираних средстава односи се на позиције:   
▪ главни тужилац, мјесечна основна плата 3.743,26 КМ, мјесечна бруто  
    плата 5.984,73 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12  мјесеци, која  
    се мијења у позицију  
   главни тужилац, мјесечна основна плата 5.001,25 КМ, мјесечна бруто   
   плата 7.195,80 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12 мјесеци; 

75.386,02 

▪ замјеник главног тужиоца, мјесечна основна плата  3.412,96 КМ,  
    мјесечна бруто плата 5.456,64 КМ, 1 извршилац, период ангажовања  
    12  мјесеци, која се мијења у позицију  
   замјеник главног тужиоца, мјесечна основна плата  4.231,83 КМ, 
    мјесечна бруто  плата 6.088,75 КМ, 1 извршилац, период ангажовања  
    12  мјесеци; 

▪ тужилац, мјесечна основна плата 3.280,85 КМ, мјесечна бруто  
    плата 5.360,91 КМ, 4 извршиоца, период ангажовања 12  мјесеци, која 
се мијења у позицију  
   тужилац, мјесечна основна плата 3.847,12 КМ, мјесечна бруто   
   плата 5.657,19 КМ, 4 извршиоца, период ангажовања 12 мјесеци; 

▪ тужилац, мјесечна основна плата 3.280,85 КМ, мјесечна бруто  
   плата 5.245,43 КМ, 3 извршиоца, период ангажовања 12 мјесеци, која 
се мијења у позицију  
   тужилац, мјесечна основна плата  3.847,12 КМ, мјесечна бруто   
   плата 5.535,23 КМ, 3 извршиоца, период ангажовања 12 мјесеци; 

као и на средства за: 
▪ Минули рад у износу од 5.881,17 КМ 
▪ Регрес у износу од 1.032,45 КМ 
▪ Накнаду за приправност у износу од 21.700,00 КМ 

612100 – Доприноси послодавца 
У складу са увећањем средстава за бруто плате увећавају се и средства 
доприноса. 2.223,71 

611100 – Бруто плате 
Увећање планираних средстава односи се на средства за замјену до 
повратка с боловања запосленог на позицији стручни сарадник, платни 
разред VIII4, мјесечна основна плата 2.038,45 КМ, мјесечна бруто плата 
2.997,55 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 3 мјесеца 8.992,65 

612100 – Доприноси послодавца 
У складу са увећањем средстава за бруто плате за замјену увећавају се 
и средства доприноса. 539,56 

611200 – Накнаде трошкова запослених 
Увећање планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке 
ставке  
- 611227 – Помоћ у случају смрти у износу од 4.000,00 КМ 
- 611228 – Помоћ у случају теже инвалидности у износу од 2.000,00 КМ 
- 611229 – Помоћ у случају осталих болести у износу од 2.000,00 КМ 8.000,00 
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Правобранилаштво (12050001) 40.353,82 

611100 – Бруто плате 
Увећање планираних средстава односи се на позиције:   
▪ правобранилац, мјесечна основна плата 3.304,03 КМ, мјесечна бруто 
   плата 5.398,78 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12 мјесеци, која 
се мијења у позицију  
   правобранилац, мјесечна основна плата 3.846,66 КМ, мјесечна бруто   
   плата 5.656,51 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12 мјесеци; 

25.677,72 

▪ замјеник правобраниоца мјесечна основна плата 3.094,25 КМ, мјесечна 
   бруто плата 5.056,00 КМ, 3  извршиоца, период ангажовања 12 
мјесеци, која се мијења у позицију  
   замјеник правобраниоца, мјесечна основна плата 3.602,43 КМ, 
мјесечна бруто плата 5.297,37 КМ, 3 извршиоца, период ангажовања 12 
мјесеци; 

▪ замјеник правобраниоца мјесечна основна плата 3.094,25 КМ, мјесечна 
   бруто плата 4.947,09 КМ, 4 извршиоца, период ангажовања 12 мјесеци,  
   која се мијења у позицију  
   замјеник правобраниоца, мјесечна основна плата 3.602,43  КМ, 
   мјесечна бруто плата 5.183,17 КМ, 4 извршиоца, период ангажовања  
   12 мјесеци; 

као и на средства за: 
▪ Минули рад у износу од 2.563,80 КМ 

612100 – Доприноси послодавца 
У складу са увећањем средстава за бруто плате увећавају се и средства 
доприноса. 676,10 

611200 – Накнаде трошкова запослених 
Увећање планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке 
ставке  
- 611227 – Помоћ у случају смрти у износу од 3.000,00 КМ 
- 611228 – Помоћ у случају теже инвалидности у износу од 2.000,00 КМ 
- 611229 – Помоћ у случају осталих болести у износу од 2.000,00 КМ 7.000,00 

613200 – Издаци за енергију 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613211 
– Издаци за електричну енергију 7.000,00 

ПОЛИЦИЈА ДИСТРИКТА 84.000,00 

Униформисана крим полиција и друго (13010001) 84.000,00 

821300 – Набавка опреме 
Увођење новог капиталног пројекта „Набавка електровиљушкара“ 48.000,00 

821300 – Набавка опреме 
Увођење новог капиталног пројекта „Набавка топлотне пумпе, сплит 
системи (ваздух – ваздух)“ 16.000,00 

821500 – Набавка сталних средстава у облику права 
Увођење новог капиталног пројекта „Израда пројектне документације“ 20.000,00 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ФИНАНСИЈЕ 750.000,00 

Домаћа и страна позајмљивања и отплате дуга (16030003) 700.000,00 

616200 – Издаци за иностране камате 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 616213 
– Камате на позајмице од кредитора – „CEB, OPEC“ 24.900,00 
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616400 – Остале накнаде у вези с позајмљивањем 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 616412 
– Остале накнаде од позајмице примљене од страног позајмљивања – 
„Маржа, камата обилазница, ММФ трошкови, ТР Свјетске банке“, која 
истовремено мијења назив у „Маржа, камата обилазница, ММФ 
трошкови, ТР Свјетске банке, камата ,Лука Брчкоʻ“ 635.100,00 

823100 – Отплате дугова примљених кроз државу 
Увећање планираних средстава односи се на ставку Отплате дугова 
примљених кроз државу – „Фабрика воде, Обилазница, ММФ, Свјетска 
банка“, која  истовремено мијења назив у „Фабрика воде, Обилазница, 
ММФ, Свјетска банка, ,Лука Брчкоʻ“ 40.000,00 

Пореска управа (16040001) 50.000,00 

613900 – Уговорене и друге посебне услуге 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613936 
– Издаци за привремене и повремене послове, уговоре о дјелу и 
комисије 50.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ, СПОРТ И КУЛТУРУ 2.184.811,17 

Пододјељење за привредни развој (17010001) 2.000.000,00 

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 – надокнада новчаног износа за нове инвестиције 
ради набавке сталних средстава до висине утврђеног и уплаћеног 
пореза на добит/доходак“ 1.500.000,00 

614100 – Текући трансфери другим и истим нивоима власти 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614141 
– Текући трансфери за јавне фондове – „Трансфер Заводу за 
запошљавање Брчко дистрикта БиХ за реализацију Програма 
самозапошљавања на подручју Брчко дистрикта БиХ“ 500.000,00 

Пододјељење за туризам, културу и спорт (17020001) 184.811,17 

613400 – Набавка материјала и ситног инвентара 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613416 
– Ситни инвентар – „Набавка ситног инвентара за потребе Дома културе 
у МЗ Брка“ 104.811,17 

821300 – Набавка опреме 
Увођење новог капиталног пројекта „Набавка књига за Библиотеку“ 30.000,00 

821300 – Набавка опреме 
Увођење новог капиталног пројекта „Набавка опреме за потребе 
Библиотеке“ 50.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО И 
ВОДОПРИВРЕДУ 2.591.000,00 
Пододјељење за анализу и административну подршку и рурални 
развој (18010001) 

500.000,00 

614100 – Текући трансфери другим и истим нивоима власти 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614141 
– Текући трансфери за јавне фондове – „Трансфер Заводу за 
запошљавање Брчко дистрикта БиХ за реализацију програма 
самозапошљавања у пољопривреди по предлогу програма Одјељења за 
пољопривреду, шумарство и водопривреду“ 500.000,00 
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Пододјељење за пољопривреду (18020001) 2.050.000,00 

614500 – Субвенције приватним предузећима и предузетницима 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614515 
– Подстицај пољопривредној производњи – „Подстицаји у пољопривреди 
по захтјевима из 2020. године и ранијег периода“ 2.000.000,00 

613900 – Уговорене и друге посебне услуге 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613936 
– Издаци за привремене и повремене послове, уговоре о дјелу и 
комисије  50.000,00 

Пододјељење за шумарство и водопривреду (18030001) 41.000,00 

821300 – Набавка опреме 
Увођење новог капиталног пројекта „Набавка и уградња новог 
електромотора, вршење контроле набавке, уградње и пријема уграђеног 
електромотора на ЦС Ђурићи – додатна средства“ 21.000,00 

613500 – Издаци за услуге превоза и горива 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613512 
– Дизел 20.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 4.775.700,42 

Служба за администрацију и статистику Одјељења (19010001) 4.464.407,09 

615100 – Капитални трансфери другим нивоима власти, фондовима 
и јавним установама 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 615121 – 
Капитални трансфери за здравство – „Трансфер ЈЗУ ,Здравствени центар 
Брчкоʻ – средства за набавку опреме за потребе ЈЗУ и то: 
▪  Набавка медицинске и немедицинске опреме у износу од 147.407,09 КМ 
▪  Набавка магнетне резонанце у износу од 2.400.000,00 КМ  
▪  Набавка хистероскопа за гинекологију у износу од 70.000,00 КМ  
▪  Набавка операционих столова за ОП блок у износу од 150.000,00  КМ 
▪  Индустријске веш-машине по 45 кг (2 ком.) у износу од 150.000,00 КМ 
▪  Инкубатор за бактеријске културе у износу од 15.000,00 КМ 
▪  Аутоматски анализатор за аутоимуне болести у износу од 45.000,00 КМ 
▪  Уређај за аутоматско отапање плазме у износу од 13.000,00 КМ 
▪  Уређај за аутоматску сепарацију крви у износу од  40.000,00 КМ 
▪  Подна центрифуга за крв у износу од 90.000,00 КМ 
▪  Набавка мањих операционих лампи и операционе прегледне лампе у износу 
од 51.000,00 КМ 
▪  Болеснички кревети у износу од 120.000,00 КМ 
▪  Ултразвучни апарати за Хирургију, Хитну, РТГ дијагностику и Дом здравља у 
износу од 320.000,00 КМ 
▪  Набавка опреме за бронхоскопију у износу од 200.000,00 КМ 
▪  Набавка стуба за лапароскопске операције у износу од  200.000,00 КМ 
▪  Порођајни столови у износу од 81.000,00 КМ 
▪  Топли сто за новорођенчад (3 комада) у износу од  60.000,00 КМ 
▪  Набавка полуаутоматског анализатора урина у износу од 10.000,00 КМ 
▪  Ваљак за пеглање, велики у износу од 45.000,00 КМ 
▪  Возило за теренско запрашивање комараца (2 ком.) у износу од  
   100.000,00 КМ 
▪   Уређај за запрашивање комараца с возила (2 ком.) износу од 50.000,00 КМ 
▪   ЕКГ дванаестоканални апарати (11 комада) у износу од 77.000,00 КМ 
▪   Набавка аутоматског анализатора урина у износу од 30.000,00 КМ“ 

4.464.407,09 

Пододјељење за јавно здравство (19020001) 311.293,33 
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611100 – Бруто плате 
Увећање планираних средстава односи се на промјене у Детаљном 
захтјеву за плате тако да умјесто позиција: 

 
91.710,20 

▪ шеф Пододјељења, платни разред VIII5, мјесечна основна плата 2.142,11 КМ, 
мјесечна бруто плата 3.149,97 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12 мјесеци  

▪ шеф Одсјека за здравствену екологију, платни разред VIII4, мјесечна основна 
плата 2.038,45 КМ, мјесечна бруто плата 2.932,93 КМ, 1 извршилац, период 
ангажовања 12 мјесеци  

▪ виши стручни сарадник аналитичар у лабораторији, платни разред VII5, 
мјесечна основна плата 1.603,23 КМ, мјесечна бруто плата 2.357,55 КМ, 1 
извршилац, период ангажовања 12 мјесеци  

▪ главна сестра Пододјељења, платни разред VI2, мјесечна основна плата 
1.110,06 КМ, мјесечна бруто плата 1.597,15 КМ, 1 извршилац, период 
ангажовања 12 мјесеци  

▪ санитарни/медицински техничар, платни разред V4, мјесечна основна плата 
981,67 КМ, мјесечна бруто плата 1.412,42 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 
12 мјесеци  

▪ санитарни/медицински техничар, платни разред V4, мјесечна основна плата 
981,67 КМ, мјесечна бруто плата 1.412,42 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 
12 мјесеци  

▪ хемијски техничар/лаборант, платни разред V4, мјесечна основна плата 981,67 
КМ, мјесечна бруто плата 1.412,42 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12 
мјесеци  

▪ хемијски техничар/лаборант, платни разред V4, мјесечна основна плата 981,67 
КМ, мјесечна бруто плата 1.412,42 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12 
мјесеци  

▪ доктор специјалиста микробиолог, платни разред VIII3, мјесечна основна 
плата 1.940,58 КМ, мјесечна бруто плата 2.792,11 КМ, 1 извршилац, период 
ангажовања 12 мјесеци  

▪ доктор медицине, платни разред VIII1, мјесечна основна плата 1.761,45 КМ, 
мјесечна бруто плата 2.590,22 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 10 мјесеци  

▪ Лаборант, платни разред V4, мјесечна основна плата 981,67 КМ, мјесечна 
бруто плата 1.443,54 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 10 мјесеци  

▪ доктор медицине, платни разред VIII1, мјесечна основна плата 1.761,45 КМ, 
мјесечна бруто плата 2.590,22 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12 мјесеци  

▪ Стручни референт администратор, платни разред V4, мјесечна основна плата 
981,67 КМ, мјесечна бруто плата 1.443,54 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 
12 мјесеци  

▪ медицински техничар, платни разред V4, мјесечна основна плата 981,67 КМ, 
мјесечна бруто плата 1.412,42 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12 мјесеци   

▪ Лабораторијско-санитарни техничар, платни разред V4, мјесечна основна 
плата 981,67 КМ, мјесечна бруто плата 1.443,54 КМ, 1 извршилац, период 
ангажовања 12 мјесеци  

▪ Санитарни/медицински техничар, платни разред V4, мјесечна основна плата 
981,67 КМ, мјесечна бруто плата 1.412,42 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 
12 мјесеци  

▪ лаборант, платни разред V4, мјесечна основна плата 981,67 КМ, мјесечна 
бруто плата 1.443,54 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12 мјесеци  

▪ Магистар фармације, платни разред VIII1, мјесечна основна плата 1.761,45 
КМ, мјесечна бруто плата 2.590,22 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 10 
мјесеци  

▪ Минули рад (11.025,82 КМ) 

▪ 20% увећања плате за све запослене у Пододјељењу изузев Стручног 
референта администратора (55.643,32 КМ) 

треба да стоје позиције: 
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▪ шеф Пододјељења, платни разред VIII5, мјесечна основна плата 2.142,11 КМ, 
мјесечна бруто плата 3.149,97 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 8 мјесеци  

▪ шеф Одсјека за здравствену екологију, платни разред VIII4, мјесечна основна 
плата 2.038,45 КМ, мјесечна бруто плата 2.932,93 КМ, 1 извршилац, период 
ангажовања 8 мјесеци  

▪ виши стручни сарадник аналитичар у лабораторији, платни разред VII5, 
мјесечна основна плата 1.603,23 КМ, мјесечна бруто плата 2.357,55 КМ, 1 
извршилац, период ангажовања 8 мјесеци  

▪ главна сестра Пододјељења, платни разред VI2, мјесечна основна плата 
1.110,06 КМ, мјесечна бруто плата 1.597,15 КМ, 1 извршилац, период 
ангажовања 8 мјесеци  

▪ санитарни/медицински техничар, платни разред V4, мјесечна основна плата 
981,67 КМ, мјесечна бруто плата 1.412,42 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 
8 мјесеци  

▪ санитарни/медицински техничар, платни разред V4, мјесечна основна плата 
981,67 КМ, мјесечна бруто плата 1.412,42 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 
8 мјесеци  

▪ хемијски техничар/лаборант, платни разред V4, мјесечна основна плата 981,67 
КМ, мјесечна бруто плата 1.412,42 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 8 
мјесеци  

▪ хемијски техничар/лаборант, платни разред V4, мјесечна основна плата 981,67 
КМ, мјесечна бруто плата 1.412,42 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 8 
мјесеци  

▪ доктор специјалиста микробиолог, платни разред VIII3, мјесечна основна 
плата 1.940,58 КМ, мјесечна бруто плата 2.792,11 КМ, 1 извршилац, период 
ангажовања 8 мјесеци 

▪ доктор медицине, платни разред VIII1, мјесечна основна плата 1.761,45 КМ, 
мјесечна бруто плата 2.590,22 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 8 мјесеци  

▪ лаборант, платни разред V4, мјесечна основна плата 981,67 КМ, мјесечна 
бруто плата 1.443,54 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 8 мјесеци  

▪ доктор медицине, платни разред VIII1, мјесечна основна плата 1.761,45 КМ, 
мјесечна бруто плата 2.590,22 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 0 мјесеци  

▪ стручни референт администратор, платни разред V4, мјесечна основна плата 
981,67 КМ, мјесечна бруто плата 1.443,54 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 
8 мјесеци  

▪ медицински техничар, платни разред V4, мјесечна основна плата 981,67 КМ, 
мјесечна бруто плата 1.412,42 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 8 мјесеци  

▪ лабораторијско-санитарни техничар, платни разред V4, мјесечна основна 
плата 981,67 КМ, мјесечна бруто плата 1.443,54 КМ, 1 извршилац, период 
ангажовања 8 мјесеци  

▪ санитарни/медицински техничар, платни разред V4, мјесечна основна плата 
981,67 КМ, мјесечна бруто плата 1.412,42 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 
8 мјесеци  

▪ лаборант, платни разред V4, мјесечна основна плата 981,67 КМ, мјесечна 
бруто плата 1.443,54 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 0 мјесеци  

▪ магистар фармације, платни разред VIII1, мјесечна основна плата 1.761,45 КМ, 
мјесечна бруто плата 2.590,22 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 0 мјесеци  

▪ шеф Пододјељења, платни разред VIII5, мјесечна основна плата 2.142,11 КМ, 
мјесечна бруто плата 3.149,97 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 4 мјесеца  

▪ шеф Службе за контролу и превенцију болести, платни разред VIII4 , мјесечна 
основна плата 2.038,45 КМ, мјесечна бруто плата 2.997,55 КМ, 1 извршилац, 
период ангажовања 2 мјесеца  

▪ шеф Службе за промоцију здравља и медицинску статистику, платни разред 
VIII4, мјесечна основна плата 2.038,45 КМ, мјесечна бруто плата 2.997,55 КМ, 1 
извршилац, период ангажовања 2 мјесеца  
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▪ шеф Службе за хигијену и хуману екологију, платни разред VIII4, мјесечна 
основна плата 2.038,45 КМ, мјесечна бруто плата 2.932,93 КМ, 1 извршилац, 
период ангажовања 4 мјесеца  

▪ шеф Службе за микробиологију, платни разред VIII4, мјесечна основна плата 
2.038,45 КМ, мјесечна бруто плата 2.932,93 КМ, 1 извршилац, период 
ангажовања 4 мјесеца  

▪ доктор медицине – специјалиста епидемиологије, платни разред VIII3, 
мјесечна основна плата 1.940,58 КМ, мјесечна бруто плата 2.853,63 КМ, 1 
извршилац, период ангажовања 2 мјесеца  

▪ доктор медицине – специјалиста хигијене, платни разред VIII3, мјесечна 
основна плата 1.940,58 КМ, мјесечна бруто плата 2.853,63 КМ, 1 извршилац, 
период ангажовања 2 мјесеца 

▪ доктор медицине – специјалиста микробиологије, платни разред VIII3, 
мјесечна основна плата 1.940,58 КМ, мјесечна бруто плата 2.853,63 КМ, 1 
извршилац, период ангажовања 2 мјесеца  

▪ доктор медицине, платни разред VIII2, мјесечна основна плата 1.848,31 КМ, 
мјесечна бруто плата 2.717,94 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 4 мјесеца  

▪ доктор медицине, платни разред VIII2, мјесечна основна плата 1.848,31 КМ, 
мјесечна бруто плата 2.717,94 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 2 мјесеца  

▪ магистар фармације, платни разред VIII3, мјесечна основна плата 1.940,58 КМ, 
мјесечна бруто плата 2.853,63 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 2 мјесеца  

▪ санитарни инжењер, платни разред VII6, мјесечна основна плата 1.679,82 КМ, 
мјесечна бруто плата 2.470,18 КМ, 2 извршиоца, период ангажовања 2 мјесеца 

▪ инжењер технологије, платни разред VII6, мјесечна основна плата 1.679,82 
КМ, мјесечна бруто плата 2.470,18 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 2 
мјесеца  

▪ прехрамбени технолог, платни разред VII6, мјесечна основна плата 1.679,82 
КМ, мјесечна бруто плата 2.470,18  КМ, 1 извршилац, период ангажовања 4 
мјесеца  

▪ хемичар, платни разред VII6, мјесечна основна плата 1.679,82 КМ, мјесечна 
бруто плата 2.470,18 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 2 мјесеца  

▪ примијењени хемичар, платни разред VII6, мјесечна основна плата 1.679,82 
КМ, мјесечна бруто плата 2.470,18 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 2 
мјесеца  

▪ одговорни техничар, платни разред VII1, мјесечна основна плата 1.343,55 КМ, 
мјесечна бруто плата 1.975,69 КМ, 3 извршиоца, период ангажовања 2 мјесеца  

▪ медицински техничар, платни разред VI4, мјесечна основна плата 1.192,61 КМ, 
мјесечна бруто плата 1.715,92 КМ, 3 извршиоца, период ангажовања 4 мјесеца  

▪ санитарни  техничар, платни разред VI4, мјесечна основна плата 1.192,61 КМ, 
мјесечна бруто плата 1.715,92 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 4 мјесеца  

▪ медицински техничар, платни разред VI4, мјесечна основна плата 1.192,61 КМ, 
мјесечна бруто плата 1.753,73 КМ, 7 извршилаца, период ангажовања 2 мјесеца  

▪ лабораторијско санитарни техничар, платни разред VI4, мјесечна основна 
плата 1.192,61 КМ, мјесечна бруто плата 1.753,73 КМ, 2 извршиоца, период 
ангажовања 2 мјесеца  

▪ стручни савјетник за статистику, платни разред VIII3, мјесечна основна плата 
1.940,58 КМ, мјесечна бруто плата 2.853,63 КМ, 1 извршилац, период 
ангажовања 2 мјесеца  

▪ хемијски техничар – лаборант, платни разред VI4, мјесечна основна плата 
1.192,61 КМ, мјесечна бруто плата 1.715,92 КМ, 2 извршиоца, период 
ангажовања 4 мјесеца 

▪ хемијски техничар – лаборант, платни разред VI4, мјесечна основна плата 
1.192,61 КМ, мјесечна бруто плата 1.753,73 КМ, 2 извршиоца, период 
ангажовања 2 мјесеца 
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▪ биолог, платни разред VII6, мјесечна основна плата 1.679,82 КМ, мјесечна 
бруто плата 2.470,18 КМ, 2 извршиоца, период ангажовања 2 мјесеца  

▪ лабораторијски техничар, платни разред VI4, мјесечна основна плата 1.192,61 
КМ, мјесечна бруто плата 1.753,73 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 4 
мјесеца 

▪ лабораторијско-санитарни техничар, платни разред VI4, мјесечна основна 
плата 1.192,61 КМ, мјесечна бруто плата 1.753,73 КМ, 1 извршилац, период 
ангажовања 4 мјесеца 

▪ лабораторијско-санитарни техничар, платни разред VI4, мјесечна 
основна плата 1.192,61 КМ, мјесечна бруто плата 1.753,73 КМ, 2 извршиоца, 
период ангажовања 2 мјесеца 

▪ шеф Службе за правне, економске и техничке послове, платни разред VIII3, 
мјесечна основна плата 1.940,58 КМ, мјесечна бруто плата 2.853,63 КМ, 1 
извршилац, период ангажовања 2 мјесеца 

▪ стручни савјетник за економске послове, платни разред VIII3, мјесечна 
основна плата 1.940,58 КМ, мјесечна бруто плата 2.853,63 КМ, 1 извршилац, 
период ангажовања 2 мјесеца  

▪ стручни референт за административне и техничке послове, платни разред V4, 
мјесечна основна плата 981,67 КМ, мјесечна бруто плата 1.443,54 КМ, 1 
извршилац, период ангажовања 4 мјесеца  

▪ главна сестра Пододјељења, платни разред VII3, мјесечна основна плата 
1.464,42 КМ, мјесечна бруто плата 2.107,01 КМ, 1 извршилац, период 
ангажовања 4 мјесеца  

▪ секретар Пододјељења, платни разред VII1, мјесечна основна плата 1.343,55 
КМ, мјесечна бруто плата 1.975,69 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 2 
мјесеца 

▪ Минули рад у износу од 10.635,98 КМ 

▪ Додатак на плату – 20% увећања плате за све запослене у Пододјељењу 
изузев стручног референта администратора (1. 1 – 31. 8. 2020) у износу од 
31.089,46 КМ 

▪ Додатак на плату  
- 30% увећања на основну плату за шефа Пододјељења за јавно здравство, 
шефа Службе за контролу и превенцију болести, Шефа Службе за промоцију 
здравља и медицинску статистику, шефа Службе за хигијену и хуману екологију 
и шефа Службе за микробиологију (1. 9 – 31. 12. 2020); 
- 35% увећања на основну плату за доктора медицине – специјалиста  
  (1. 9 – 31. 12. 2020)  и  
- 20% увећања на основну плату за доктора медицине (1. 9 – 31. 12. 2020)  
  у укупном износу од 16.202,14 КМ 

612100 – Доприноси послодавца 
У складу са увећањем средстава за бруто плате увећавају се и средства 
доприноса. 4.419,88 

821300 – Набавка опреме 
Увођење новог капиталног пројекта „Набавка УПС-ова, мрежне опреме и 
рачунарске опреме (УПС уређаји за беспрекидно напајање, сервер, 
рутер, ТП-Линк 24-портни, штампач и друга мрежна опрема, рачунари 3 
ком.)“ 15.163,25 

821300 – Набавка опреме 
Увођење новог капиталног пројекта „Набавка два теренска возила за 
дезинсекцију и двије машине за дезинсекцију“ 200.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 56.894,25 
ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Брчко дистрикт БиХ 
(20060003) 56.894,25 
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611100 – Бруто плате 
Увећање планираних средстава односи се на увођење нове позиције 
Наставник, платни разред VII6, мјесечна основна плата 1.679,82 КМ, 
мјесечна бруто плата 2.470,18 КМ, број извршилаца 4, период 
ангажовања 4 мјесеца 39.522,88 

 
612100 – Доприноси послодавца 
У складу са увећањем средстава за бруто плате увећавају се и средства 
доприноса. 2.371,37 

613400 – Набавка материјала и ситног инвентара 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613416 
– Ситни инвентар – „Набавка клупа и столица“ 15.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 1.815.222,02 

Пододјељење за капиталне инвестиције (23020001) 1.815.222,02 

615200 – Капитални грантови појединцима, непрофитним 
организацијама и предузећима и јавним предузећима 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 615241 
– Капитални грантови јавним предузећима – „Капитални грант ЈП 
,Комунално Брчкоʻ за изградњу 35 kV кабловског вода од ЧТС 35/10 kV, 
Брчко I, до ЧТС 35/10 kV, Брчко III, с припадајућим оптичким водом“ 760.500,00 

615200 – Капитални грантови појединцима, непрофитним 
организацијама и предузећима и јавним предузећима 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 615241 
– Капитални грантови јавним предузећима – „Капитални грант ЈП 
,Комунално Брчкоʻ за изградњу 10/20 kV кабловског вода од ЧТС 35/10 
kV, Брчко III, до ТС 10 (20)/04 kV, Центар 1“ 152.100,00 

615200 – Капитални грантови појединцима, непрофитним 
организацијама и предузећима и јавним предузећима 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 615241 
– Капитални грантови јавним предузећима – „Капитални грант ЈП 
,Комунално Брчкоʻ за набавку мобилне трафостанице 10 (20)/0,4 kV 630 
кВА“ 140.400,00 

615200 – Капитални грантови појединцима, непрофитним 
организацијама и предузећима и јавним предузећима 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 615241 
– Капитални грантови јавним предузећима – „Капитални грант ЈП 
,Комунално Брчкоʻ за набавку мобилне трафостанице 10 (20)/0,4 kV 1000 
kVA“ 175.500,00 

615200 – Капитални грантови појединцима, непрофитним 
организацијама и предузећима и јавним предузећима 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 615241 
– Капитални грантови јавним предузећима – „Капитални грант ЈП 
,Комунално Брчкоʻ за изградњу стубне трафостанице БСТС (10/20) /0,4 
kV, Маоча 8, с прикључним 10 kV водом и нисконапонским расплетом 
(НН расплет)“ 75.000,00 

615200 – Капитални грантови појединцима, непрофитним 
организацијама и предузећима и јавним предузећима 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 615241 
– Капитални грантови јавним предузећима – „Капитални грант ЈП 
,Комунално Брчкоʻ за изградњу стубне трафостанице БСТС (10/20) /0,4 
kV, Рашљани 4, с прикључним 10 kV водом и нисконапонским расплетом 
(НН расплет)“ 75.000,00 
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615200 – Капитални грантови појединцима, непрофитним 
организацијама и предузећима и јавним предузећима 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 615241 
– Капитални грантови јавним предузећима – „Капитални грант ЈП 
,Комунално Брчкоʻ у сврху рјешавања водоснабдијевања у МЗ Скакава 
Горња“ 273.722,02 

821200 – Набавка грађевина 
Увођење новог капиталног пројекта „Наставак изградње водоводне 
мреже у МЗ Боће“ 18.000,00 

615200 – Капитални грантови појединцима, непрофитним 
организацијама и предузећима и јавним предузећима 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 615241 
– Капитални грантови јавним предузећима – „Капитални грант ЈП 
,Комунално Брчкоʻ за изградњу стубне трафостанице БСТС 10 (20)/0,4 
kV снаге 250 kVA с припадајућим 10 kV прикључним водом у насељу 
Буквик“ 70.000,00 

615200 – Капитални грантови појединцима, непрофитним 
организацијама и предузећима и јавним предузећима 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 615241 
– Капитални грантови јавним предузећима – „Капитални грант ЈП 
,Комунално Брчкоʻ за изградњу компактне бетонске трафостанице КБТС 
10 (20)/0,4 kV снаге 400 kVA у насељу Доњи Брезик“ 75.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ 61.531,91 

Пододјељење за путеве и паркове (24020001) 59.312,32 

611100 – Бруто плате  
Увећање планираних средстава односи се на промјену платних разреда 
на сљедећим позицијама: 
 - виши стручни сарадник за путеве, платни разред VII5, мјесечна 
основна плата 1.603,23 КМ, мјесечна бруто плата 2.357,55 КМ, 1 
извршилац, која се од 1. 9. 2020. године мијења у позицију експерт за 
вођење пројеката, платни разред VIII3, мјесечна основна плата 1.940,58 
КМ, мјесечна бруто плата 2.853,63 КМ, 1 извршилац, укључујући и 
средства за минули рад 
-  виши стручни сарадник за путеве, платни разред VII5, мјесечна 
основна плата 1.603,23 КМ, мјесечна бруто плата 2.306,73 КМ, 1 
извршилац, која се од 1. 9. 2020. године мијења у позицију експерт за 
вођење пројеката, платни разред VIII3, мјесечна основна плата 1.940,58 
КМ, мјесечна бруто плата 2.792,11 КМ,1 извршилац, укључујући и 
средства за минули рад 4.293,57 

612100 – Доприноси послодавца 
У складу с повећањем планираних средстава за бруто плате повећавају 
се и средства доприноса. 128,29 

821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Увођење новог капиталног пројекта „Реконструкција Смајловића сокака, 
МЗ Брка“ 10.000,00 

821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Увођење новог капиталног пројекта „Реконструкција пута Брдо–Угори, 
МЗ Брка“ 5.000,00 

821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Увођење новог капиталног пројекта „Просијецање крака Ул. Османа 
Дервишевића, поред кућа Махмића, МЗ Мујкићи“ 15.000,00 
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821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Увођење новог капиталног пројекта „Наставак реконструкције Ул. Арифа 
Дервишевића у МЗ Кланац“ 15.000,00 

821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Увођење новог капиталног пројекта „Уређење дијела пута к. ч. 489 
(Томићи) у МЗ Крбети“ 9.890,46 

Пододјељење за јавни саобраћај и одржавање возила  (24040001) 2.219,59 

611100 – Бруто плате  
Увећање планираних средстава односи се на промјену платног разреда 
на позицији: 
 - виши стручни сарадник за машинске послове, платни разред VII5, 
мјесечна основна плата 1.603,23 КМ, мјесечна бруто плата 2.306,73 КМ, 
1 извршилац, која се од 1. 9. 2020. године мијења у позицију експерт за 
машинске послове платни разред VIII3, мјесечна основна плата 1.940,58 
КМ, мјесечна бруто плата 2.792,11 КМ, 1 извршилац, укључујући и 
средства за минули рад 1.976,47 

612100 – Доприноси послодавца 
У складу с повећањем планираних средстава за бруто плате повећавају 
се и средства доприноса. 243,12 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ 520.000,00 

Сектор одржавања (27010003) 520.000,00 

821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Увођење новог капиталног пројекта „Изградња расвјете и пресвлачење 
асфалтног слоја на постојећим малим спортским теренима у МЗ Брезово 
Поље село“ 20.000,00 

615200 – Капитални грантови појединцима, непрофитним 
организацијама и предузећима и јавним предузећима 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 615221 
– Капитални грантови непрофитним организацијама – „Грант УНДП-ју за 
радове на побољшању енергетске ефикасности јавних објеката у Брчко 
дистрикту БиХ“ 500.000,00 

СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 31.193,96 

Средства резерве (29010001) 31.193,96 

613900 – Уговорене и друге посебне услуге 31.193,96 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНУ 
САРАДЊУ 5.000,00 

Служба заједничких послова (31010001) 5.000,00 

821500 – Набавка сталних средстава у облику права 
Увођење новог капиталног пројекта „Набавка софтвера“ 5.000,00 

У К У П Н О: 
13.265.881,9

9 
 

 

Члан 5 

 

Укупан Буџет Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину износиће 282.598.796,24 КМ. 
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Члан 6 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Скупштине Брчко дистрикта БиХ на 

организационом коду 10020001 – Стручна служба Скупштине, у Детаљном захтјеву за 

плате, позиција: 

стручни сарадник за административно-финансијске и персоналне послове, платни разред 

VII1, мјесечна основна плата 1.343,55 КМ, мјесечна бруто плата 1.975,69 КМ, 1 извршилац, 

од 1. 7. 2020. године мијења назив у  

стручни сарадник за административно-финансијске послове. 

 

 

Члан 7 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Скупштине Брчко дистрикта БиХ на 

организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на економском коду 

614300 – Текући грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава 

увећава се за 200.000,00 КМ на сљедећим аналитичким ставкама: 

 

- 614313 – Текући грантови вјерским заједницама – „Грант Жупи Пресветог Срца Исусова, 

Брчко, за изградњу вјерских објеката“ у износу од 32.500,00 КМ, 

- 614313 – Текући грантови вјерским заједницама – „Грант Жупи Безгрешног зачећа 

Блажене Дјевице Марије, Дубраве, за изградњу вјерских објеката“ у износу од 32.500,00 

КМ, 

- 614313 – Текући грантови вјерским заједницама – „Грант Жупи светог Анте Падованског, 

Боће, за изградњу вјерских објеката“ у износу од 22.500,00 КМ, 

- 614313 – Текући грантови вјерским заједницама – „Грант Жупи светог Анте Пустињака за 

изградњу вјерских објеката“ у износу од 22.500,00 КМ, 

- 614313 – Текући грантови вјерским заједницама – „Грант Жупи Краљице Крунице, 

Крепшић, за изградњу вјерских објеката“ у износу од 22.500,00 КМ, 

- 614313 – Текући грантови вјерским заједницама – „Грант Жупи Сњежне Госпе, Пољаци, за 

изградњу вјерских објеката“ у износу од 22.500,00 КМ, 

- 614313 – Текући грантови вјерским заједницама – „Грант Жупи Рођења Блажене Дјевице 

Марије, Улице, за изградњу вјерских објеката“ у износу од 22.500,00 КМ, 

- 614313 – Текући грантови вјерским заједницама – „Грант Жупи светог Фрање Асишког, 

Зовик, за изградњу вјерских објеката“ у износу од 22.500,00 КМ, 

а истовремено 

на истом организационом и економском коду, на аналитичкој ставци 614313 – Текући 

грантови вјерским заједницама – „Грант Врхбосанској надбискупији – Брчански деканат за 

изградњу вјерских објеката“ планирани износ средстава умањује се за 200.000,00 КМ. 

 

 

Члан 8 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Скупштине Брчко дистрикта БиХ на 

организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на економском коду 

615200 – Капитални грантови појединцима, непрофитним организацијама и предузећима и 

јавним предузећима, на аналитичкој ставци 615211 – Капитални грантови појединцима – 

„Грант управнику заједнице етажних власника Шефкету Михмићу за уређење фасаде на 

стамбеној згради у Семберској улици број 121 (79) у насељу Столин“, планирани износ 

средстава увећати за 8.000,00 КМ, 

а истовремено 

у Одјељењу за стручне и административне послове, на организационом коду 15010001 – 

Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Текући грантови 
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непрофитним организацијама, на аналитичкој ставци 614311 – Текући грантови мјесним 

заједницама планирани износ средстава умањити за 8.000,00 КМ. 

Наведено смањење планираних средстава односи се на ставку: 

 

„Грант МЗ Доњи Брезик за:  

- редован рад 5.000,00 КМ 

- редован рад омладинског клуба 2.900,00 КМ 

- заједницу етажних власника станара за уређење фасаде на стамбеној згради у    

  насељу Столин 8.000,00 КМ 

- обиљежавање парастоса погинулим борцима 4.000,00 КМ 

- помоћ у раду 5.000,00 КМ“, 

на којој се умањују средства планирана за „заједницу етажних власника станара за 

уређење фасаде на стамбеној згради у насељу Столин 8.000,00 КМ“. 

 

 

Члан 9 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Канцеларије градоначелника на 

организационом коду 11020001 – Сектор за информисање, у Детаљном захтјеву за плате, 

позиција: 

 

стручни референт за протокол, платни разред VII1, мјесечна основна плата 1.343,55 КМ, 

мјесечна бруто плата 1.975,69 КМ, период ангажовања 12 мјесеци, 1 извршилац, 

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, период ангажовања 12 мјесеци, 1 извршилац. 

 

 

Члан 10 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Канцеларије градоначелника на 

организационом коду 11010001 – Кабинет градоначелника, на економском коду 611100 – 

Бруто плате, планирани износ средстава увећати за 7.000,00 КМ и на економском коду 

612100 – Доприноси послодавца, планирани износ средстава увећати за 2.800,00 КМ, 

а истовремено 

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

економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 9.800,00 

КМ. 

 

 

Члан 11 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Канцеларије градоначелника на 

организационом коду 11020001 – Сектор за информисање, на економском коду 611100 – 

Бруто плате, планирани износ средстава увећати за 1.000,00 КМ, 

а истовремено 

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

економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 1.000,00 

КМ. 
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Члан 12 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Канцеларије градоначелника на 

организационом коду 11020002 – Законодавна канцеларија, на економском коду 611100 – 

Бруто плате, планирани износ средстава увећати за 4.000,00 КМ и на економском коду 

612100 – Доприноси послодавца, планирани износ средстава увећати за 220,00 КМ, 

а истовремено 

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

економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 4.220,00 

КМ. 

 

 

Члан 13 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Канцеларије градоначелника на 

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

економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава увећати за 1.000,00 

КМ, 

а истовремено 

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

економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 1.000,00 

КМ. 

 

 

Члан 14 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Канцеларије градоначелника на 

организационом коду 11020006 – Управна инспекција, на економском коду 611100 – Бруто 

плате, планирани износ средстава увећати за 2.100,00 КМ и на економском коду 612100 – 

Доприноси послодавца, планирани износ средстава увећати за 115,00 КМ, 

а истовремено 

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

економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 2.215,00 

КМ. 

 

 

Члан 15 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Канцеларије градоначелника на 

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

плате, планирани износ средстава увећати за 2.500,00 КМ, 

а истовремено, 

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

економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 2.500,00 

КМ. 

 

 

Члан 16 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Канцеларије градоначелника на 

организационом коду 11030001 – Инспекторат, на економском коду 611100 – Бруто плате, 

планирани износ средстава увећати за 11.265,00 КМ и на економском коду 612100 – 

Доприноси послодавца, планирани износ средстава увећати за 1.000,00 КМ, 
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а истовремено 

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

економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 12.265,00 

КМ. 

 

 

Члан 17 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Канцеларије градоначелника на 

организационом коду 11030001 – Инспекторат, на економском коду 611100 – Бруто плате, 

планирани износ средстава увећати за 10.735,00 КМ, 

а истовремено 

на организационом коду 11050001 – Одбор за запошљавање, на економском коду 611100 – 

Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 10.000,00 КМ и на економском коду 

612100 – Доприноси послодавца, планирани износ средстава умањити за 735,00 КМ. 

 

 

Члан 18 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Канцеларије градоначелника на 

организационом коду 11040001 – Апелациона комисија, на економском коду 611100 – Бруто 

плате, планирани износ средстава увећати за 5.700,00 КМ, 

а истовремено 

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

економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 5.700,00 

КМ. 

 

 

Члан 19 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Одјељења за здравство и остале услуге на 

организационом коду 19010001 – Служба за администрацију и статистику Одјељења, на 

економском коду 821300 – Набавка опреме, капитални пројекат „Набавка опреме за Одсјек 

за администрацију и статистику Одјељења“  

мијења назив у  

„Набавка опреме за Службу за администрацију и статистику Одјељења“.  

 

 

Члан 20 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Одјељења за просторно планирање и 

имовинско-правне послове на организационом коду 21010001 – Пододјељење за издавање 

локационих услова и заштиту околине, у Детаљном захтјеву за плате, позиције: 

 

- виши стручни сарадник за легализацију, платни разред VII5, мјесечна основна плата 

1.603,23 КМ, мјесечна бруто плата 2.357,55 КМ, 2 извршиоца, период ангажовања 12 

мјесеци и 

- стручни референт за легализацију, платни разред V4, мјесечна основна плата 981,67 КМ, 

мјесечна бруто плата 1.412,42 КМ, 3 извршиоца, период ангажовања 12 мјесеци, 

мијењају се у позиције: 
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- виши стручни сарадник за легализацију, платни разред VII5, мјесечна основна плата 

1.603,23 КМ, мјесечна бруто плата 2.357,55 КМ, 2 извршиоца, период ангажовања 9 мјесеци 

- виши стручни сарадник за издавање локационих услова, платни разред VII5, мјесечна 

основна плата 1.603,23 КМ, мјесечна бруто плата 2.357,55 КМ, 2 извршиоца, период 

ангажовања 3 мјесеца 

- стручни референт за легализацију, платни разред V4, мјесечна основна плата 981,67 КМ, 

мјесечна бруто плата 1.412,42 КМ, 3 извршиоца, период ангажовања 9 мјесеци, 

- стручни референт за издавање локационих услова, платни разред V4, мјесечна основна 

плата 981,67 КМ, мјесечна бруто плата 1.412,42 КМ, 3 извршиоца, период ангажовања 3 

мјесеца. 

 

Члан 21 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Одјељења за просторно планирање и 

имовинскоправне послове на организационом коду 21020001 – Пододјељење за имовинско-

правне послове, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава 

увећати за 7.072,65 КМ. 

Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење позиције: 

Виши стручни сарадник за правне послове, платни разред VII5, мјесечна основна плата 

1.603,23 КМ, мјесечна бруто плата 2.357,55 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 3 мјесеца, 

а истовремено 

на организационом коду 21010001 – Пододјељење за издавање локационих услова и 

заштиту околине, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава 

умањити за 7.072,65 КМ. 

Наведено умањење планираних средстава односи се на укидање позиције од 1. 10. 2020. 

године: 

Виши стручни сарадник за правне послове, платни разред VII5, мјесечна основна плата 

1.603,23 КМ, мјесечна бруто плата 2.357,55 КМ, 1 извршилац. 

 

 

Члан 22 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. 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 613936 – Издаци за привремене и 

повремене послове, уговоре о дјелу и комисије, планирани износ средстава увећати за 

2.500,00 КМ, 

а истовремено 

на истом организационом коду, на економском коду 614200 – Текући грантови 

појединцима, на аналитичкој ставци 614239 – Остали грантови појединцима –

„Субвенционисање закупнина за стан корисницима станова из пројекта Систем социјалног 

становања“, планирани износ средстава умањити за 2.500,00 КМ. 

 

Члан 23 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. 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 –„Накнада и дозволе за изградњу 3 стамбене јединице за програм 

Рјешавање проблема Рома у области стамбеног збрињавања у Брчко дистрикту БиХ (2016. 

година)“, планирани износ средстава увећати 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 –„Стамбено 

збрињавање Рома у Брчко дистрикту БиХ – средства Владе Брчко дистрикта БиХ за 

удруживање у 2019. години“, планирани износ средстава умањити за 7.500,00 КМ. 

 

 

Члан 24 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. 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 увећати 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 –„Стамбено 

збрињавање Рома у Брчко дистрикту БиХ – средства Владе Брчко дистрикта БиХ за 

удруживање у 2019. години“, планирани износ средстава умањити за 7.350,00 КМ. 

 

 

Члан 25 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. 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 –„Прикључак електричне енергије, пријава и одјава статуса потрошача 

комуналних услуга за потребе стамбених јединица које су у власништву Брчко дистрикта 

БиХ“, планирани износ средстава увећати за 800,00 КМ, 

а истовремено 

на истом организационом коду, 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 умањити 

за 800,00 КМ. 

 

Члан 26 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. 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 – 

„Исплата средстава одабраном, а нереализованом кориснику по програму Обнова 

индивидуалних стамбених објеката расељених лица и повратника у Брчко дистрикт БиХ по 

јавном позиву из 2019. године“, планирани износ средстава увећати за 12.692,00 КМ,  

а истовремено 

 

на истом организационом коду и економском коду, на аналитичкој ставци 614239 – Остали 

грантови појединцима – „Стамбено збрињавање НСП-а – накнада за уништене станове“, 

планирани износ средстава умањити за 12.692,00 КМ. 

 

 

 

 

 



 43

Члан 27 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Одјељења за расељена лица, избјеглице и 

стамбена питања на организационом коду 22010001, на економском коду 611100 – Бруто 

плате, планирани износ средстава увећати за 1.458,48 КМ. 

 

Наведено увећање планираних средстава односи се на позицију намјештеник III категорије 

– курир, платни разред I1, мјесечна основна плата 654,20 КМ, мјесечна бруто плата 941,26 

КМ, период ангажовања 12 мјесеци, 1 извршилац, која се мијења у: 

- намјештеник III категорије – курир, платни разред I1, мјесечна основна плата 654,20 КМ, 

мјесечна бруто плата 941,26 КМ, период ангажовања 6 мјесеци, 1 извршилац, и 

- „намјештеник II категорије – курир, платни разред III6, мјесечна основна плата 805,40 КМ, 

мјесечна бруто плата 1.184,34 КМ, период ангажовања 6 мјесеци, 1 извршилац. 

 

Истовремено на истом организационом коду, на економском коду 612100 – Допринос 

послодавца, планирани износ средстава умањити за 1.458,48 КМ. 

 

 

Члан 28 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Одјељења за европске интеграције и 

међународну сарадњу на организационом коду 31020001 – Пододјељење за програме 

развојне помоћи и међународну сарадњу, у Детаљном захтјеву за плате, позиција експерт за 

вођење пројеката, платни разред VIII3, основна мјесечна плата 1.940,58 КМ, мјесечна бруто 

плата 2.853,63 КМ, 1 извршилац, од 1. 7. 2020. године мијења се у позицију стручни 

савјетник за сарадњу с дијаспором/исељеницима, платни разред VIII3, основна мјесечна 

плата 1.940,58 КМ, мјесечна бруто плата 2.853,63 КМ, 1 извршилац. 

 

Члан 29 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Одјељења за образовање на економском 

коду 612100 – Доприноси послодавца, планирани износ средстава увећати за 11.000,00 КМ 

на сљедећим организационим кодовима: 

 

- организациони код 20010001 – Пододјељење за људске ресурсе и запошљавање, у износу 

од 1.000,00 КМ; 

- организациони код 20050005 – ЈУ Пета основна школа Брчко, у износу од 2.000,00 КМ; 

- организациони код 20050006 – ЈУ Шеста основна школа Брезово Поље, у износу од 

1.000,00 КМ; 

- организациони код 20050009 – ЈУ Девета основна школа Маоча, у износу од 3.000,00 КМ; 

- организациони код 20050013 – ЈУ Тринаеста основна школа Буквик, у износу од 500,00 

КМ; 

- организациони код 20050016 – Основна музичка школа Брчко, у износу од 2.000,00 КМ; 

- организациони код 20050017 – Стручна служба предшколског и основног образовања, у 

износу од 1.500,00 КМ; 

а истовремено 

на истом економском коду планирани износ средстава умањити за 11.000,00 КМ на 

сљедећим организационим кодовима: 

 

- организациони код 20030001 – Пододјељење за заједничке послове, у износу од 1.000,00 

КМ; 

- организациони код 20050001 – ЈУ Прва основна школа Брчко, у износу од 3.000,00 КМ; 

- организациони код 20050002 – ЈУ Друга основна школа Брчко, у износу од 7.000,00 КМ. 
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Члан 30 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Одјељења за образовање на организационом 

коду 20060005 – Стручна служба средњег образовања, на економском коду 611100 – Бруто 

плате, планирани износ средстава увећати за 1.000,00 КМ,  

а истовремено 

на организационом коду 20050006 – ЈУ Шеста основна школа Брезово Поље, на економском 

коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 1.000,00 КМ. 

 

 

Члан 31 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Одјељења за образовање на организационом 

коду 20060002 – ЈУ Техничка школа Брчко дистрикт БиХ, на економском коду 821600 – 

Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани износ средстава увећати за 2.000,00 

КМ. 

Наведено увећање односи се на увођење новог капиталног пројекта: 

„Додатна средства за сервисирање опреме за ЦНЦ лабораторију“, 

а истовремено 

на истом организационом коду, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ 

средстава умањити за 2.000,00 КМ. 

 

 

Члан 32 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Одјељења за јавни регистар на 

организационом коду 25040001 – Пододјељење за писарницу и заједничке послове, на 

економском коду 821500 – Набавка сталних средстава у облику права, планирани износ 

средстава увећати за 258.000,00 КМ. 

Наведено увећање односи се на увођење новог капиталног пројекта: 

„Надоградња софтвера за електронско пословање – Лотус“, 

а истовремено 

на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 

258.000,00 КМ на сљедећим организационим кодовима: 

 

- организациони код 25010001 – Пододјељење за матичну евиденцију, у износу од 85.500,00 

КМ; 

- организациони код 25020001 – Пододјељење за личне документе, у износу од 33.750,00 

КМ; 

- организациони код 25030001 – Пододјељење за катастарске књиге, у износу од 53.250,00 

КМ; 

- организациони код 25040001 – Пододјељење за писарницу и заједничке послове, у износу 

од 74.250,00 КМ; 

- организациони код 25060001 – Служба за архив, у износу од 11.250,00 КМ. 

 

 

Члан 33 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Одјељења за јавни регистар на економском 

коду 612100 – Доприноси послодавца, планирани износ средстава увећати за 6.000,00 КМ 

на сљедећим организационим кодовима: 
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- организациони код 25020001 – Пододјељење за личне документе, у износу од 2.500,00 

КМ; 

- организациони код 25060001 – Служба за архив, у износу од 3.500,00 КМ, 

а истовремено 

на организационом коду 25010001 – Пододјељење за матичну евиденцију, на економском 

коду 612100 – Доприноси послодавца, планирани износ средстава умањити за 6.000,00 КМ. 

 

 

Члан 34 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Одјељења за јавни регистар на 

организационом коду 25060001 – Служба за архив, на економском коду 613200 – Издаци за 

енергију, на аналитичкој ставци 613211 – Издаци за електричну енергију, планирани износ 

средстава увећати за 2.500,00 КМ,  

а истовремено 

на организационом коду 25030001 – Пододјељење за катастарске књиге, на економском 

коду 612100 – Доприноси послодавца, планирани износ средстава умањити за 2.500,00 КМ. 

 

 

Члан 35 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Одјељења за јавни регистар на 

организационом коду 25060001 – Служба за архив, на економском коду 613200 – Издаци за 

енергију, на аналитичкој ставци 613211 – Издаци за електричну енергију,  планирани износ 

средстава увећати за 1.500,00 КМ,  

а истовремено 

на организационом коду 25040001 – Пододјељење за писарницу и заједничке послове, на 

економском коду 612100 – Доприноси послодавца, планирани износ средстава умањити за 

1.500,00 КМ. 

 

Члан 36 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Одјељења за јавни регистар на 

организационом коду 25020001 – Пододјељење за личне документе, на економском коду 

613900 – Уговорене и друге посебне услуге, на аналитичкој ставци 613936 – Издаци за 

привремене и повремене послове, уговоре о дјелу и комисије – „Ангажовање лица за 

провјеру пребивалишта“, планирани износ средстава увећати за 13.800,00 КМ,  

а истовремено 

на истом организационом коду, на економском коду 613100 – Путни трошкови, планирани 

износ средстава умањити за 13.800,00 КМ на сљедећим аналитичким ставкама: 

 

- 613112 – Трошкови превоза у земљи службеним средствима у износу од 5.000,00 

КМ; 

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

                      1.000,00 КМ; 

- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 6.800,00 КМ; 

- 613122 – Трошкови превоза у иностранству службеним средствима у износу од  

                      1.000,00 КМ. 
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Члан 37 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Одјељења за јавни регистар на 

организационом коду 25020001 – Пододјељење за личне документе, на економском коду 

613900 – Уговорене и друге посебне услуге, на аналитичкој ставци 613936 – Издаци за 

привремене и повремене послове, уговоре о дјелу и комисије – „Ангажовање лица за 

провјеру пребивалишта“ планирани износ средстава увећати за 3.450,00 КМ,  

а истовремено 

на организационом коду 25040001 – Пододјељење за писарницу и заједничке послове, на 

економском коду 613100 – Путни трошкови, планирани износ средстава умањити за 

3.450,00 КМ на сљедећим аналитичким ставкама: 

 

- 613114 – Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи у износу од 950,00 КМ; 

- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 2.500,00 КМ. 

 

 

Члан 38 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Одјељења за јавни регистар на 

организационом коду 25020001 – Пододјељење за личне документе, на економском коду 

613900 – Уговорене и друге посебне услуге, на аналитичкој ставци 613936 – Издаци за 

привремене и повремене послове, уговоре о дјелу и комисије – „Ангажовање лица за 

провјеру пребивалишта“ планирани износ средстава увећати за 20.000,00 КМ, 

а истовремено 

на организационом коду 25040001 – Пододјељење за писарницу и заједничке послове, на 

економском коду 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара, планирани износ 

средстава умањити 20.000,00 КМ на сљедећим аналитичким ставкама: 

 

- 613411 – Издаци за обрасце и папир у износу од 5.000,00 КМ; 

- 613412 – Издаци за компјутерски материјал у износу од 5.000,00 КМ; 

- 613481 – Издаци за одјећу, униформе и платно у износу од 5.000,00 КМ; 

- 613484 – Материјал за чишћење у износу од 5.000,00 КМ. 

 

 

Члан 39 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Одјељења за јавни регистар на 

организационом коду 25020001 – Пододјељење за личне документе, на економском коду 

613900 – Уговорене и друге посебне услуге, на аналитичкој ставци 613936 – Издаци за 

привремене и повремене послове, уговоре о дјелу и комисије – „Ангажовање лица за 

провјеру пребивалишта“ планирани износ средстава увећати за 20.000,00 КМ, 

а истовремено 

на организационом коду 25060001  – Служба за архив, на економском коду 613700 – Издаци 

за текуће одржавање, планирани износ средстава умањити 20.000,00 КМ на аналитичкој 

ставци 613721 – Услуге поправки и одржавања зграда. 

 

 

Члан 40 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Одјељења за јавни регистар на 

организационом коду 25020001 – Пододјељење за личне документе, на економском коду 

613900 – Уговорене и друге посебне услуге, на аналитичкој ставци 613936 – Издаци за 
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привремене и повремене послове, уговоре о дјелу и комисије – „Ангажовање лица за 

провјеру пребивалишта“ планирани износ средстава увећати за 50.000,00 КМ, 

а истовремено 

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

износ средстава умањити 50.000,00 КМ на капиталном пројекту „Набавка лаптопа (160 

ком.) и рачунара (1 ком.). 

 

 

Члан 41 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Одјељења за привредни развој, спорт и 

културу на организационом коду 17010001 – Пододјељење за привредни развој, на 

економском коду 611200 – Накнаде трошкова запослених, на аналитичкој ставци 611227 – 

Помоћ у случају смрти, планирани износ средстава увећати за 1.308,40 КМ,  

а истовремено 

на истом организационом коду на економском коду 611100 – Бруто плате планирани износ 

средстава умањити за 1.308,40 КМ. 

 

 

Члан 42 

  

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину правосуђа Брчко дистрикта БиХ на 

организационом коду 12020001 – Основни суд, на економском 821500 – Набавка сталних 

средстава у облику права, планирани износ средстава увећати за 52.650,00 КМ.  

 

Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта 

„Набавка софтвера и лиценци“, 

а истовремено 

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

износ средстава умањити за 52.650,00 КМ на капиталном пројекту „Набавка информатичке 

и друге опреме“. 

 

 

Члан 43 

  

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину правосуђа Брчко дистрикта БиХ на 

организационом коду 12020001 – Основни суд, на економском коду 613900 – Уговорене и 

друге посебне услуге, планирани износ средстава увећати за 122.000,00 КМ.  

Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613971 – Издаци 

за волонтерски рад на основу уговора о волонтерском раду, 

а истовремено 

на истом организационом коду у Детаљном захтјеву за плате, на економском коду 611100 – 

Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 122.000,00 КМ на ставци „Накнаде 

волонтерима“. 

 

Члан 44 

  

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину правосуђа Брчко дистрикта БиХ на 

организационом коду 12030001 – Апелациони суд, на економском коду 613900 – Уговорене 

и друге посебне услуге, планирани износ средстава увећати за 11.090,00 КМ. 

Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613971 – Издаци 

за волонтерски рад на основу уговора о волонтерском раду, 

а истовремено 
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на истом организационом коду у Детаљном захтјеву за плате, на економском коду 611100 – 

Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 11.090,00 КМ на ставци „Накнаде 

волонтерима“. 

 

 

Члан 45 

  

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину правосуђа Брчко дистрикта БиХ на 

организационом коду 12040001 – Тужилаштво, на економском коду 613900 – Уговорене и 

друге посебне услуге, планирани износ средстава увећати за 11.090,00 КМ. 

Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613971 – Издаци 

за волонтерски рад на основу уговора о волонтерском раду, 

а истовремено 

на истом организационом коду у Детаљном захтјеву за плате, на економском коду 611100 – 

Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 11.090,00 КМ на ставци „Накнаде 

волонтерима“. 

 

 

Члан 46 

  

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину правосуђа Брчко дистрикта БиХ на 

организационом коду 12050001 – Правобранилаштво, на економском коду 613900 – 

Уговорене и друге посебне услуге, планирани износ средстава увећати за 11.090,00 КМ. 

Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613971 – Издаци 

за волонтерски рад на основу уговора о волонтерском раду, 

а истовремено 

на истом организационом коду у Детаљном захтјеву за плате, на економском коду 611100 – 

Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 11.090,00 КМ на ставци „Накнаде 

волонтерима“. 

 

 

Члан 47 

  

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину правосуђа Брчко дистрикта БиХ на 

организационом коду 12060001 – Канцеларија за правну помоћ, на економском коду 613900 

– Уговорене и друге посебне услуге, планирани износ средстава увећати за 11.090,00 КМ. 

Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613971 – Издаци 

за волонтерски рад на основу уговора о волонтерском раду, 

а истовремено 

на истом организационом коду у Детаљном захтјеву за плате, на економском коду 611100 – 

Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 11.090,00 КМ на ставци „Накнаде 

волонтерима“. 

 

Члан 48 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину правосуђа Брчко дистрикта БиХ на 

организационом коду 12010001 – Правосудна комисија, на економском коду 611200 – 

Накнаде трошкова запослених, на аналитичкој ставци 611226 – Јубиларне награде за 

стабилност у раду, поклони дјеци и сл., планирани износ средстава увећати за 60.000,00 

КМ,  

а истовремено 



 49

на истом организационом коду, на економском коду 611100 – Бруто плате, у Детаљном 

захтјеву за плате, на ставци „Новчане награде“, планирани износ средстава умањити за 

60.000,00 КМ. 

 

 

Члан 49 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину правосуђа Брчко дистрикта БиХ на 

организационом коду 12020001 – Основни суд, на економском коду 611200 – Накнаде 

трошкова запослених, на аналитичкој ставци 611226 – Јубиларне награде за стабилност у 

раду, поклони дјеци и сл., планирани износ средстава увећати за 80.000,00 КМ,  

а истовремено 

на истом организационом коду, на економском коду 611100 – Бруто плате, у Детаљном 

захтјеву за плате, на ставци „Новчане награде“, планирани износ средстава умањити за 

80.000,00 КМ. 

 

 

Члан 50 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину правосуђа Брчко дистрикта БиХ на 

организационом коду 12030001 – Апелациони суд, на економском коду 611200 – Накнаде 

трошкова запослених, на аналитичкој ставци 611226 – Јубиларне награде за стабилност у 

раду, поклони дјеци и сл., планирани износ средстава увећати за 14.000,00 КМ,  

а истовремено 

на истом организационом коду, на економском коду 611100 – Бруто плате, у Детаљном 

захтјеву за плате, на ставци „Новчане награде“, планирани износ средстава умањити за 

14.000,00 КМ. 

 

 

Члан 51 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину правосуђа Брчко дистрикта БиХ на 

организационом коду 12040001 – Тужилаштво, на економском коду 611200 – Накнаде 

трошкова запослених, на аналитичкој ставци 611226 – Јубиларне награде за стабилност у 

раду, поклони дјеци и сл., планирани износ средстава увећати за 20.000,00 КМ,  

а истовремено 

на истом организационом коду, на економском коду 611100 – Бруто плате, у Детаљном 

захтјеву за плате, на ставци „Новчане награде“, планирани износ средстава умањити за 

20.000,00 КМ. 

 

 

Члан 52 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину правосуђа Брчко дистрикта БиХ на 

организационом коду 12050001 – Правобранилаштво, на економском коду 611200 – Накнаде 

трошкова запослених, на аналитичкој ставци 611226 – Јубиларне награде за стабилност у 

раду, поклони дјеци и сл., планирани износ средстава увећати за 18.000,00 КМ,  

а истовремено 

на истом организационом коду, на економском коду 611100 – Бруто плате, у Детаљном 

захтјеву за плате, на ставци „Новчане награде“, планирани износ средстава умањити за 

18.000,00 КМ. 
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Члан 53 

 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину правосуђа Брчко дистрикта БиХ на 

организационом коду 12060001 – Канцеларија за правну помоћ, на економском коду 611200 

– Накнаде трошкова запослених, на аналитичкој ставци 611226 – Јубиларне награде за 

стабилност у раду, поклони дјеци и сл., планирани износ средстава увећати за 18.000,00 

КМ,  

а истовремено 

на истом организационом коду, на економском коду 611100 – Бруто плате, у Детаљном 

захтјеву за плате, на ставци „Новчане награде“, планирани износ средстава умањити за 

18.000,00 КМ. 

 

 

Члан 54 

 

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

дистрикта Босне и Херцеговине. 

   

Број: 01-02-1010/20 
Брчко, 6. августа 2020. 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. 

                                                   

 
 

 

 

 


