
 
 

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени 

гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), члана 64 Пословника о раду Скупштине Брчко 

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

број 17/20), члана 22 Закона о буџету Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени 

гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 34/08, 40/15 и 39/17) и Предлога одлуке Владе 

Брчко дистрикта БиХ, број: 13-001678/20, број акта: 01.11-0566ЛО-002/20 од 19. јуна 2020. 

године, Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 21. ванредној сједници одржаној 22. јуна 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 увећавају се за 

2.009.000,00 КМ. 

 

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

 

- организационом коду 19010001 – Служба за администрацију и статистику одјељења, на 

економском коду (врсти прихода) 721219 – Остали приходи од финансијске и нематеријалне 

имовине у износу од 2.000.000,00 КМ и  

 

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

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

непланиране у буџету, у износу од 9.000,00 КМ. 

 

(3) Нова пројекција прихода за 2020. годину износиће 231.468.993,00 КМ. 

 

Члан 2 

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

износу 11.433.342,77 КМ. 

 

(2) Наведено увећање финансирања односи се на: 

 

а) Финансирање из средстава нераспоређеног вишка прихода над расходима из претходних 

година у износу од 3.000.000,00 КМ; 

b) Финансирање из средстава нераспоређеног вишка прихода над расходима (средства на 

име путарине) у износу од 739.920,50 КМ; 

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

од страних финансијских институција у износу од 6.500.000,00 КМ; 

d) Финансирање из средстава капиталног буџета за 2018. и 2019. годину у укупном износу 

од 1.193.422,27 КМ по организационим, економским кодовима и капиталним пројектима 

како слиједи: 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ 

SKUPŠTINA 

BRČKO DISTRIKTA BIH  

СКУПШТИНА 

БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
 

Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH,  

             telefon i faks: 049/215-516           

Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ,  

                      тел. и факс: 049/215-516
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Одјељење/Институција 
Капитални буџет 

УКУПНО 
2018. 2019. 

КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 108.103,00 0,00 108.103,00 

Сектор за информисање (11020001) 1.453,00 0,00 1.453,00 

821300 – Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном 
пројекту "Набавка канцеларијске опреме – рачунари, 
штампачи, факс-апарати и друга компјутерска 
опрема" 1.453,00 0,00 1.453,00 

Законодавна канцеларија (11020002) 2.300,00 0,00 2.300,00 

821300 – Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном 
пројекту "Набавка канцеларијске опреме – рачунари, 
штампачи, факс-апарати и друга компјутерска 
опрема" 2.300,00 0,00 2.300,00 

Сектор за координацију политика и правне 
послове (11020005) 1.600,00 0,00 1.600,00 

821300 – Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном 
пројекту "Набавка канцеларијске опреме – рачунари, 
штампачи, факс-апарати и друга компјутерска 
опрема" 1.600,00 0,00 1.600,00 

Сектор за опште послове и стратешко 
планирање (11020008) 500,00 0,00 500,00 

821300 – Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном 
пројекту "Набавка канцеларијске опреме – рачунари, 
штампачи, факс-апарати и друга компјутерска 
опрема" 500,00 0,00 500,00 

Инспекторат (11030001) 100.000,00 0,00 100.000,00 

821300 – Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном 
пројекту "Набавка намјештаја и опреме" 

100.000,00 0,00 100.000,00 

Апелациона комисија (11040001) 2.250,00 0,00 2.250,00 

821300 – Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном 
пројекту "Набавка канцеларијске опреме – рачунари, 
штампачи, факс-апарати и друга компјутерска 
опрема" 2.250,00 0,00 2.250,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ 
УСЛУГЕ  0,00 15.000,00 15.000,00 
Служба за администрацију и статистику 
Одјељења  
(19010001) 0,00 15.000,00 15.000,00 

821600 – Реконструкција и инвестиционо 
одржавање 
Смањење планираних средстава на капиталном 
пројекту "Реконструкција и инвестиционо одржавање 
објеката" 0,00 15.000,00 15.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 850.000,00 15.000,00 865.000,00 

Обданиште и забавиште "Наша дјеца" Брчко 
(20040001) 

350.000,00 0,00 350.000,00 

821200 – Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном 
пројекту "Изградња објекта обданишта у МЗ Кланац" 250.000,00 0,00 250.000,00 

821200 – Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном 
пројекту "Додатна средства за изградњу објекта 
обданишта у МЗ Кланац" 

100.000,00 0,00 100.000,00 



 3

ЈУ Четврта основна школа Брчко (20050004) 500.000,00 0,00 500.000,00 

821200 – Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном 
пројекту "Изградња новог школског објекта" 

500.000,00 0,00 500.000,00 

ЈУ Техничка школа Брчко дистрикт БиХ 
(20060002) 0,00 15.000,00 15.000,00 

821600 – Реконструкција и инвестиционо 
одржавање  
Смањење планираних средстава на капиталном 
пројекту "Набавка радова на замјени столарије и 
реконструкција гријања – Техничка школа" 0,00 15.000,00 15.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ 0,00 105.000,00 105.000,00 

Пододјељење за путеве и паркове (24020001) 
0,00 105.000,00 105.000,00 

821600 – Реконструкција и инвестиционо 
одржавање  
Смањење планираних средстава на капиталном 
пројекту "Наставак реконструкције пута Трњаци–
Сандићи" 0,00 55.000,00 55.000,00 

821600 – Реконструкција и инвестиционо 
одржавање  
Смањење планираних средстава на капиталном 
пројекту "Израда техничке документације за 
санацију Савског моста и израда студије и техничко-
пројектне документације жељезничког моста за 
потребе одвијања тешког теретног саобраћаја" 0,00 50.000,00 50.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНИ РЕГИСТАР 
49.930,00 0,00 49.930,00 

Пододјељење за катастарске књиге (25030001) 
49.930,00 0,00 49.930,00 

821500 – Набавка сталних средстава у облику 
права 
Смањење планираних средстава на капиталном 
пројекту "Набавка катастарског софтвера за потребе 
Владе Брчко дистрикта БиХ" 49.930,00 0,00 49.930,00 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ 
ИМОВИНОМ 0,00 50.389,27 50.389,27 

Сектор одржавања (27010003) 
0,00 50.389,27 50.389,27 

821300 – Набавка опреме 
Смањење планираних средстава на капиталном 
пројекту "Набавка и уградња столица на трибини 
фудбалског игралишта у Мјесној заједници Крепшић 
I" 0,00 4.588,22 4.588,22 

821200 – Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном 
пројекту "Додатна средства за завршетак радова и 
опремање дјечјег обданишта у МЗ Илићка" 

0,00 43.731,78 43.731,78 

821200 – Набавка грађевина 
Смањење планираних средстава на капиталном 
пројекту "Завршетак расвјете на терену за мали 
фудбал, МЗ Вукшић" 

0,00 2.069,27 2.069,27 

УКУПНО: 
1.008.033,00 185.389,27 1.193.422,27 

 

 

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

43.713.342,77 КМ.  
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Члан 3 

Средства из чланова 1 и 2 ове одлуке у износу од 13.442.342,77 КМ распоређују се у Буџету 

Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину, на сљедеће организационе, економске кодове и 

аналитичке ставке: 

 

Одјељење/Институција ИЗНОС 

СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 30.000,00 

Скупштина Брчко дистрикта БиХ (10010001) 30.000,00 

614300 – Текући грантови непрофитним организацијама 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614313 
– Текући грантови вјерским заједницама – "Грант Српској православној 
цркви, Црквена општина Буквик, за хитну санацију оштећених темеља и 
зидова српске православне цркве Бијела у МЗ Бијела, изазваних 
пуцањем главног вода мјесног водовода" 30.000,00 

КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 624.853,00 

Кабинет градоначелника (11010001) 280.000,00 

614300 – Текући грантови непрофитним организацијама 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 
– Текући грантови осталим непрофитним организацијама – "Грант 
Хуманитарном удружењу грађана Одбор за помоћ Косову и Метохији за 
изградњу дневног центра Подржи ме, Косовска Митровица" 10.000,00 

614400 – Субвенције јавним предузећима  
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614411 
– Субвенције јавним предузећима – "Субвенција ЈП „Радио Брчко“ д. о. 
о. за редован рад" 270.000,00 

Секретаријат Владе (11020007) 236.750,00 
613900 – Уговорене и друге посебне услуге 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613936 
– Издаци за привремене и повремене послове, уговори о дјелу и 
комисије 165.000,00 

611200 – Накнаде трошкова запослених 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 611231 
– Посебне накнаде из радног односа за повремене послове 71.750,00 

Инспекторат (11030001) 100.000,00 

821300 – Набавка опреме 
Увођење новог капиталног пројекта "Набавка канцеларијске опреме – 
рачунари, штампачи, факс-апарати и друга компјутерска опрема" 100.000,00 

Канцеларија координатора за реформу јавне управе (11070001) 8.103,00 

821300 – Набавка опреме 
Увођење новог капиталног пројекта "Набавка клима-уређаја" 8.103,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ 385.700,00 
Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ (15010001) 385.700,00 
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614300 – Текући грантови непрофитним организацијама 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 
– Текући грантови мјесним заједницама – "Грант МЗ Бијела, Брчко, за 
измјештање дијела водоводне мреже из порте СПЦ Бијела" 10.000,00 

614300 – Текући грантови непрофитним организацијама 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 
– Текући грантови мјесним заједницама – Грант МЗ 4. јул за: 
– редован рад 5.000,00 КМ 
– израду споменика борцима 11.000,00 КМ 16.000,00 

614300 – Текући грантови непрофитним организацијама 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 
– Текући грантови мјесним заједницама – "Грант МЗ Бузекара за: 
– редован рад 5.000,00 КМ 
– изградњу кућице, развођење водоводне мреже и опремање артеског 
бунара у засеоку Микићи, Савићи, Петровићи и Додићи 10.000,00 КМ 
– изградњу кућице, развођење водоводне мреже и опремање артеског 
бунара на парцели к. ч. 58/1 у дијелу Микићи, Савићи, Петровићи и 
Додићи 20.000,00 КМ 
– изградњу водоводне мреже у засеоку Милићи – Јовановићи 8.000,00 
КМ 
– редован рад омладинског клуба 2.900,00 КМ 45.900,00 

614300 – Текући грантови непрофитним организацијама 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 
- Текући грантови мјесним заједницама – Грант МЗ Ћосети за: 
- редован рад 5.000,00 КМ 
- помоћ у раду 2.000,00 КМ 
- уређење платоа код објекта мјесне заједнице 5.000,00 КМ 12.000,00 

614300 – Текући грантови непрофитним организацијама 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 
- Текући грантови мјесним заједницама – Грант МЗ Диздаруша за 
редован рад 5.000,00 

614300 – Текући грантови непрофитним организацијама 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 
- Текући грантови мјесним заједницама – 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 24.900,00 

614300 – Текући грантови непрофитним организацијама 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 
– Текући грантови мјесним заједницама – Грант МЗ Горњи Рахић за: 
- редован рад 5.000,00 КМ 
- измирење обавеза по судској пресуди број: 96-0-П-004836-08П од  
  2. марта 2011. године 25.000,00 КМ  30.000,00 
614300 – Текући грантови непрофитним организацијама 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 
– Текући грантови мјесним заједницама – Грант МЗ Гредице 2 за 
редован рад  5.000,00 
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614300 – Текући грантови непрофитним организацијама 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 
– Текући грантови мјесним заједницама – Грант МЗ Ланишта за 
ограђивање гробља у Лаништима 15.000,00 

614300 – Текући грантови непрофитним организацијама 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 
– Текући грантови мјесним заједницама – Грант МЗ Приједор за редован 
рад  5.000,00 

614300 – Текући грантови непрофитним организацијама 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 
– Текући грантови мјесним заједницама – Грант МЗ Рашљани за израду 
пројекта за споменик борцима  3.000,00 
614300 – Текући грантови непрофитним организацијама 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 
– Текући грантови мјесним заједницама – Грант МЗ Трњаци за наставак 
асфалтирања и изградњу ограде око споменика, објекта мјесне 
заједнице 15.000,00 

614300 – Текући грантови непрофитним организацијама 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 
– Текући грантови мјесним заједницама – Грант МЗ Улице за: 
- организацију фудбалског турнира 2.000,00 КМ 
- зацјевљивање канала 2.000,00 КМ 4.000,00 

614300 – Текући грантови непрофитним организацијама 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 
– Текући грантови мјесним заједницама – Грант МЗ Вучиловац за: 
- редован рад 5.000,00 КМ 
- редован рад омладинског клуба 2.900,00 КМ 
- одржавање мјесног гробља Вучиловац 5.000,00 КМ 12.900,00 

614300 – Текући грантови непрофитним организацијама 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 
– Текући грантови мјесним заједницама – Грант МЗ Вукшић за: 
- редован рад 5.000,00 КМ 
- насипање њивских путева 10.000,00 КМ 
- обнову дрвеног моста на путу к. ч.1230, к. о. Вукшић 5.000,00 КМ 
- организацију традиционалног турнира у Д. Вукшићу 2.000,00 КМ 22.000,00 

614300 – Текући грантови непрофитним организацијама 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 
– Текући грантови мјесним заједницама – Грант МЗ Маоча за набавку и 
уградњу филтера и реконструкцију дијела водоводне мреже у Мјесној 
заједници Маоча 10.000,00 
614300 – Текући грантови непрофитним организацијама 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 
– Текући грантови осталим непрофитним организацијама – "Грант 
удружењу за малигна обољења Брчанско срце, Брчко, за набавку лијека 
за лијечење малигних болести" 100.000,00 

614300 – Текући грантови непрофитним организацијама 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 
– Текући грантови осталим непрофитним организацијама – "Грант 
удружењу грађана Беба више Брчко, за лијечење Саре Максимовић" 50.000,00 
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ДИРЕКЦИЈА ЗА ФИНАНСИЈЕ 58.159,08 

Трезор (16030001) 2.912,28 

611100 – Бруто плате 
Увећање планираних средстава односи се на позиције: 
- "интерни контролор расхода", платни разред VIII3, мјесечна основна 
плата 1.940,58 КМ, мјесечна бруто плата 2.792,11 КМ, 1 извршилац и 
- "виши стручни сарадник за контролу организације пословања и 
информисања", платни разред VII5, мјесечна основна плата 1.603,23 КМ, 
мјесечна бруто плата 2.306,73 КМ, 1 извршилац, 
којима се период ангажовања смањује са 12 на 6 мјесеци и на  
истовремено увођење нове позиције "интерни контролор", платни разред 
VIII3, мјесечна основна плата 1.940,58 КМ, мјесечна бруто плата 
2.792,11 КМ, 2 извршиоца, период ангажовања 6 мјесеци 2.912,28 

Канцеларија Централне јединице за хармонизацију (16050001) 55.246,80 
611100 – Бруто плате 
Увећање планираних средстава односи се на увођење нових позиција: 
- "шеф Канцеларије Централне јединице за хармонизацију", платни 
разред VIII5, мјесечна основна плата 2.142,11 КМ, мјесечна бруто плата 
3.082,06 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 6 мјесеци 
- "координатор за развој интерне ревизије, функционалног управљања и 
контроле", платни разред VIII3, мјесечна основна плата 1.940,58 КМ, 
мјесечна бруто плата 2.792,11 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 6 
мјесеци 
- "контролор за правне послове интерне ревизије, функционалног 
управљања и контроле", платни разред VIII3, мјесечна основна плата 
1.940,58 КМ, мјесечна бруто плата 2.853,63 КМ, 1 извршилац, период 
ангажовања 6 мјесеци,  
укључујући средства за минули рад за наведене позиције 53.046,80 
 
612100 – Допринос на терет послодавца 
У складу са увећањем бруто плата, увећавају се и средства доприноса 
на терет послодавца 2.200,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ, СПОРТ И КУЛТУРУ 4.387.076,00 

Пододјељење за привредни развој (17010001) 4.386.377,00 

614500 – Субвенције приватним предузећима и предузетницима 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614511 
– Субвенције приватним предузећима и предузетницима – "Субвенција 
приватним предузећима и предузетницима у складу са Законом о 
ублажавању негативних економских посљедица изазваних стањем 
природне несреће због Ковида-19 у Брчко дистрикту Босне и 
Херцеговине" 3.000.000,00 

614400 – Субвенције јавним предузећима  
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614411 
– Субвенције јавним предузећима – "Субвенција ЈП „Лука Брчко“ Брчко 
за санацију штете која му је проузрокована затварањем моста Брчко–
Гуња за теретни саобраћај у току 2019. године" 200.000,00 

614100 – Текући трансфери другим и истим нивоима власти 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614141 
– Текући трансфери за јавне фондове – "Трансфер Развојно-гарантном 
фонду Брчко дистрикта БиХ за рад и материјалне трошкове" 135.000,00 
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614100 – Текући трансфери другим и истим нивоима власти 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614141 
– Текући трансфери за јавне фондове – "Трансфер Развојно-гарантном 
фонду Брчко дистрикта БиХ за функционисање Јединице за 
имплементацију пројеката који се финансирају из међународних 
фондова" 50.000,00 

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 помоћ незапосленим" 1.000.000,00 
611200 – Накнаде трошкова запослених 
Увећање планираних средстава односи се на сљедеће аналитичке 
ставке: 
- 611227 – Помоћ у случају смрти 68,00 КМ  
- 611229 – Помоћ у случају осталих болести 1.309,00 КМ 1.377,00 

Пододјељење за туризам, културу и спорт (17020001) 699,00 

611200 – Накнаде трошкова запослених 
Увећање планираних средстава односи се на  аналитичку ставку 611227 
– Помоћ у случају смрти  699,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО И 
ВОДОПРИВРЕДУ 

1.656.120,61 
Пододјељење за пољопривреду (18020001) 1.500.000,00 

614500 – Субвенције приватним предузећима и предузетницима 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614515 
– Подстицај пољопривредној производњи – "Исплата подстицајних 
средстава по захтјевима из 2019. године" 1.500.000,00 

Пододјељење за шумарство и водопривреду (18030001) 156.120,61 
 
611100 – Бруто плате 
Увећање планираних средстава односи се на увођење нове позиције: 
- "ловочувар", платни разред V4, мјесечна основна плата 981,67 КМ, 
мјесечна бруто плата 1.443,54 КМ, 1 извршилац, период ангажовања  4 
мјесеца 5.774,16 

 
612100 – Допринос на терет послодавца 
У складу са увећањем бруто плата, увећавају се и средства доприноса 
на терет послодавца 346,45 
613700 – Издаци за текуће одржавање 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613726 
– Услуге за одржавање водовода и канализације – "Санација пропратног 
насипа уз старо корито ријеке Тиње у МЗ Вукшић и чишћење старог 
корита ријеке Тиње" 150.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 3.722.845,23 

Служба за администрацију и статистику Одјељења (19010001) 3.500.000,00 

614100 – Текући трансфери другим и истим нивоима власти 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614171 
– Текући трансфери за здравство – "Трансфер ЈЗУ  „Здравствени центар 
Брчко“ за рад у складу с чланом 9 Одлуке о оснивању ЈЗУ и члановима 7 
и 8 Закона о здравственој заштити Брчко дистрикта БиХ" 3.500.000,00 

Пододјељење за јавно здравство (19020001) 100.000,00 
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613900 – Уговорене и друге посебне услуге 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613991 
– Остале неспоменуте услуге и дажбине – "Акредитација лабораторија" 100.000,00 
Пододјељење за социјалну заштиту – Центар за социјални рад 
(19050001) 115.000,00 
614200 – Текући грантови појединцима 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614239 
– Остали грантови појединцима "Накнада плате за половину радног 
времена" 100.000,00 
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Увођење новог капиталног пројекта "Средства за санацију и 
реконструкцију равног крова – терасе и дијела првог спрата Центра за 
социјални рад" 15.000,00 
Служба за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата 
(19060001) 7.845,23 
611100 – Бруто плате 
Увећање планираних средстава односи се на увођење нове позиције: 
- "виши стручни сарадник на управном поступку Министарства одбране", 
платни разред VII5, мјесечна основна плата 1.603,23 КМ, мјесечна бруто 
плата 2.306,73 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 3 мјесеца, 
укључујући и додатак на плату до 10% од основне плате за ефективно 
радно вријеме 7.401,16 
 
612100 – Допринос на терет послодавца 
У складу са увећањем бруто плата, увећавају се и средства доприноса 
на терет послодавца 444,07 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 935.000,00 

Обданиште и забавиште "Наша дјеца" Брчко (20040001) 420.000,00 

821200 – Набавка грађевина 
Увођење новог капиталног пројекта "Изградња објекта обданишта у МЗ 
Бродуша 1" 350.000,00 

821300 – Набавка опреме 
Увођење новог капиталног пројекта "Набавка опреме за унутрашње и 
спољно опремање објекта обданишта у МЗ Илићка" 40.000,00 

821300 – Набавка опреме 
Увођење новог капиталног пројекта "Уградња ролетни на објекту 
обданишта у МЗ Илићка" 5.000,00 
613400 – Набавка материјала и ситног инвентара 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613416 
– Ситни инвентар  – "Набавка инвентара за опремање објекта 
обданишта у МЗ Илићка" 25.000,00 

ЈУ Четврта основна школа Брчко (20050004) 500.000,00 

821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Увођење новог капиталног пројекта "Реконструкција школског објекта" 500.000,00 

ЈУ Техничка школа Брчко дистрикт БиХ (20060002) 15.000,00 

821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Увођење новог капиталног пројекта "Додатна средства за сервисирање и 
набавку опреме за ЦНЦ лабораторију" 15.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИМОВИНСКО-
ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

400.000,00 
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Пододјељење за просторно-планску документацију  (21030001) 400.000,00 

614300 – Текући грантови непрофитним организацијама 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 
– Текући грантови осталим непрофитним организацијама – "Грант 
Заводу за планирање, пројектовање и развој Брчко дистрикта БиХ за 
рад и материјалне трошкове" 400.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА, ИЗБЈЕГЛИЦЕ И СТАМБЕНА 
ПИТАЊА 

63.547,00 
Одјељење за расељена лица, избјеглице и стамбена питања 
(22010001) 63.547,00 

613900 – Уговорене и друге посебне услуге 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613991 
– Остале неспоменуте услуге и дажбине "РХП/ДПСЗ БХ 4 – накнада и 
таксе (Ревизија пројектне документације и прибављање сагласности, 
технички пријем и коначан обрачун, такса на одобрење за грађење, 
накнада за грађевине изграђене без одобрења за грађење, употребна 
дозвола и прикључци на техничку инфраструктуру) за осамнаест (18) 
објеката одабраних корисника" 24.547,00 

613900 – Уговорене и друге посебне услуге 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613991 
– Остале неспоменуте услуге и дажбине "Грант средства МЉПИ за 
подршку општинама укљученим у систем прихвата и интеграције бх. 
држављана који се враћају по основу споразума о реадмисији" 9.000,00 

613900 – Уговорене и друге посебне услуге 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613991 
– Остале неспоменуте услуге и дажбине "Прикључење на НН мрежу 
објеката који су прошли кроз програм обнове" 30.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 80.000,00 

Пододјељење за капиталне инвестиције  (23020001) 80.000,00 
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 Брчко“ за изградњу НН мреже и фекалне канализационе 
мреже за потребе новоизграђеног објекта обданишта у МЗ Илићка, 
Брчко" 80.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ 175.000,00 

Пододјељење за путеве и паркове (24020001) 175.000,00 

821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Увођење новог капиталног пројекта "Реконструкција Улице Љубомира 
Крсмановића од броја 62 до броја 36, Доњи Брезик " 54.000,00 

821200 – Набавка грађевина 
Увођење новог капиталног пројекта "Пројектовање пута к. ч. 292/1 к. о. 
Гредице у дужини од 180 м" 1.000,00 

821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Увођење новог капиталног пројекта "Набавка и уређење хортикултуре на 
наставку Булевара мира" 10.000,00 
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821200 – Набавка грађевина 
Увођење новог капиталног пројекта "Завршетак изградње улице 
Диздаруша III, МЗ Диздаруша" 60.000,00 

821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Увођење новог капиталног пројекта "Израда техничке документације 
(идејних и главних пројеката са потребним испитивањем и прорачуном 
коловозне конструкције) потребне за реконструкцију или санацију: 
- магистралних путева М1.8 и М14.1 
- регионалних путева Р-460 и Р-458 
- локалних путева од Л-1 до Л-22  
- градских улица и  
плаћање трошкова извршених техничких прегледа код осигурања 
одобрења за употребу јавних путева и јавних објеката" 50.000,00 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНИ РЕГИСТАР 149.930,00 

Пододјељење за личне документе  (25020001) 100.000,00 

613300 – Издаци за комуникацију и комуналне услуге 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613316 
– Остале услуге у области комуникације – "ГСМ картице и уговор са 
телеком оператерима" 3.800,00 

613400 – Набавка материјала и ситног инвентара 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613416 
– Ситни инвентар – "Читач отисака прстију (160 ком.) и модем (160 ком.)" 

24.000,00 

613900 – Уговорене и друге посебне услуге 
Увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613991 
– Остале неспоменуте услуге и дажбине 

5.200,00 

821300 – Набавка опреме 
Увођење новог капиталног пројекта "Набавка лаптопа (160 ком.) и 
рачунара (1 ком.) за потребе избора" 65.000,00 
821500 – Набавка сталних средстава у облику права 
Увођење новог капиталног пројекта "Набавка апликације за читање 
отисака прста" 2.000,00 

Пододјељење за катастарске књиге (25030001) 49.930,00 
821300 – Набавка опреме 
Увођење новог капиталног пројекта "Набавка рачунарске и друге 
опреме" 49.930,00 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ 174.849,27 
Канцеларија директора (27010001) 

34.460,00 
611100 – Бруто плате 
Увећање планираних средства односи се на средства за замјену 
запосленог на породиљском боловању на позицији "директор 
Канцеларије", платни разред X1, мјесечна основна плата 3.201.85 КМ, 
мјесечна бруто плата 4.708,32 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 7 
мјесеци, укључујући и средства за минули рад  34.460,00 

Сектор одржавања (27010003) 140.389,27 

821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Увођење новог капиталног пројекта "Додатна средства за завршетак  
реконструкције простора око Занатског центра" 60.000,00 
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821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Увећање планираних средстава на капиталном пројекту "Додатна 
средства за промјену намјене објекта у објекат за предшколско 
васпитање у Дубравама, МЗ Дубраве" 30.000,00 

821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање 
Увођење новог капиталног пројекта "Изградња прилазне стазе уз 
фудбалско игралиште у МЗ Крепшић I" 4.588,22 
821300 – Набавка опреме 
Увођење новог капиталног пројекта "Набавка и уградња опреме 
централног гријања, хлађења, вентилације и електроинсталације у 
објекту дјечјег вртића Илићка" 43.731,78 

821200 – Набавка грађевина 
Увођење новог капиталног пројекта "Уградња заштитних решетака за 
прозоре објекта МЗ Вукшић" 2.069,27 

СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 599.262,58 

Средства резерве (29010001) 599.262,58 

613900 – Уговорене и друге посебне услуге  599.262,58 

У К У П Н О: 13.442.342,77

 

Члан 4 

Укупан буџет Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину износиће 275.182.335,77 КМ. 

 

Члан 5 

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 613300 – Издаци за комуникацију и комуналне услуге, на аналитичкој 

ставци 613314 – Поштанске услуге, планирани износ средстава увећати за 20.000,00 КМ, 

а истовремено,  

у Канцеларији градоначелника, на организационом коду 11010001 – Кабинет 

градоначелника, на економском коду 613900 – Уговорене и друге посебне услуге, на 

аналитичкој ставци 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Средства за 

оперативно дјеловање на сузбијању, праћењу и лијечењу инфекције изазване вирусом 

корона“, планирани износ средстава умањити за 20.000,00 КМ. 

 

Члан 6 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину средстава буџетске резерве, на 

организационом коду 29010001 – Средства резерве, на економском коду 613900 – 

Уговорене и друге посебне услуге, планирани износ средстава увећати за 958.078,64 КМ,  

а истовремено,  

у Канцеларији градоначелника, на организационом коду 11010001 – Кабинет 

градоначелника, на економском коду 613900 – Уговорене и друге посебне услуге, на 

аналитичкој ставци 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Средства за 

оперативно дјеловање на сузбијању, праћењу и лијечењу инфекције изазване вирусом 

корона ”, планирани износ средстава умањити за 958.078,64 КМ. 

 

Члан 7 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Одјељења за пољопривреду, шумарство и 

водопривреду, на организационом коду 18030001 – Пододјељење за шумарство и 

водопривреду, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, 
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уводи се нови капитални пројекат: „Уређење потока у МЗ Скакава Горња, поред куће 

Блажа Ламешића“ у износу од 10.000,00 КМ, 

а истовремено,  

на организационом коду 18020001 – Пододјељење за пољопривреду, на економском коду 

613900 – Уговорене и друге посебне услуге, планирани износ средства умањити за 

10.000,00 КМ на аналитичкој ставци 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – 

„Уређење потока у МЗ Скакава Горња, поред куће Блажа Ламешића“. 

 

Члан 8 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Одјељења за пољопривреду, шумарство и 

водопривреду, на организационом коду 18030001 – Пододјељење за шумарство и 

водопривреду, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, 

уводи се нови капитални пројекат: „Уређење потока у МЗ Скакава Горња, поред куће 

Ивана Ламешића“ у износу од 10.000,00 КМ, 

а истовремено, 

на организационом коду 18020001 – Пододјељење за пољопривреду, на економском коду 

613900 – Уговорене и друге посебне услуге, планирани износ средстава умањити за 

10.000,00 КМ на аналитичкој ставци 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – 

„Уређење потока у МЗ Скакава Горња, поред куће Ивана Ламешића“. 

 

Члан 9 

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, аналитичка ставка 613991 – Остале неспоменуте услуге и 

дажбине – „РХП/ДПСЗ БХ 4 – Накнада и таксе (ревизија пројектне документације и 

прибављање сагласности, технички пријем и коначан обрачун, такса на одобрење за 

грађење, накнада за грађевине изграђене без одобрења за грађење, употребна дозвола) за 

осамнаест (18) одабраних корисника“  

мијења назив у 

„РХП/ДПСЗ БХ 4 – Накнаде и таксе (ревизија пројектне документације и прибављање 

сагласности, технички пријем и коначан обрачун, такса на одобрење за грађење, 

накнада за грађевине изграђене без одобрења за грађење, употребна дозвола и 

прикључци на техничку инфраструктуру) за осамнаест (18) објеката одабраних 

корисника“. 

 

Члан 10 

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

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

коду 821200 – Набавка грађевина, капитални пројекат: „Иницијална средства за изградњу 

противпожарног пута – Техничка школа“ у износу од 5.000,00 КМ 

мијења назив у: 

„Иницијална средства за изградњу система дојаве пожара“. 

 

Члан 11 

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

организационом коду 20050003 – ЈУ Трећа основна школа Брчко, на економском коду 

821300 – Набавка опреме, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ. 

Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта 

„Додатна средства за набавку и уградњу топловодног котла за централно гријање“, 

а истовремено,  

на истом организационом и економском коду, планирани износ средстава умањити за 

5.000,00 КМ на капиталном пројекту „Набавка опреме за фискултурну салу – III ОШ“. 
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Члан 12 

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

организационом коду 20050017 – Стручна служба предшколског и основног образовања, на 

економском коду 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара, на аналитичкој ставци 

613431 – Издаци за образовна помагала „Набавка уџбеника за ученике основних школа“, 

планирани износ средстава увећати за 25.000,00 КМ, 

а истовремено, 

на истом организационом коду, на економском коду 613500 – Издаци за услуге превоза и 

горива, на аналитичкој ставци 613524 – Издаци за ванредни превоз ученика и осталог 

становништва, планирани износ средстава умањити за 25.000,00 КМ. 

 

Члан 13 

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

организационом коду 20060004 – ЈУ Гимназија „Васо Пелагић“ Брчко дистрикт БиХ, на 

економском коду 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара, на аналитичкој ставци 

613416 – Ситни инвентар - „Набавка клупа и столица“, планирани износ средстава увећати 

за 20.000,00 КМ, 

а истовремено, 

на истом економском коду, на организационом коду 20060003 – ЈУ Пољопривредна и 

медицинска школа Брчко дистрикт БиХ, на аналитичкој ставци 613416 – Ситни инвентар – 

„Набавка клупа и столица – Пољопривредна и медицинска школа“, планирани износ 

средстава умањити за 20.000,00 КМ. 

 

Члан 14 

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

организационом коду 20050005 – ЈУ Пета основна школа Брчко, на економском коду 821600 

– Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани износ средстава увећати за 

1.500,00 КМ. 

Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта 

„Израда пројектне документације за реконструкцију котловнице централне школе“, 

а истовремено, 

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

аналитичкој ставци 613125 – Трошкови дневница у иностранству, планирани износ 

средстава умањити за 1.500,00 КМ. 

 

Члан 15 

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

организационом коду 20070001 – Пододјељење за високо образовање и науку, на 

економском коду 821300 – Набавка опреме, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 

КМ. 

Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта 

„Набавка намјештаја и информатичке опреме“, 

а истовремено, 

на истом организационом коду, планирани износ средстава умањити за 5.000,00 КМ на 

сљедећим економским кодовима и аналитичким ставкама: 

a) економски код 613100 – Путни трошкови у износу од 200,00 КМ: 

- аналитичка ставка 613115 – Трошкови дневница у земљи; 

 

b) економски код 613300 – Издаци за комуникацију и комуналне услуге у износу од 

400,00 КМ: 

- аналитичка ставка 613311 – Издаци за телефон, телефакс и телекс; 

 



 15

c) економски код 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара у износу од 2.900,00 

КМ: 

- аналитичка ставка 613411 – Издаци за обрасце и папир 600,00 КМ; 

- аналитичка ставка 613412 – Издаци за компјутерски материјал 800,00 КМ и 

- аналитичка ставка 613416 – Ситни инвентар 1.500,00 КМ; 

 

d) економски код 613700 – Издаци за текуће одржавање у износу од 1.500,00 КМ: 

- аналитичка ставка 613711 – Материјал за поправку и одржавање зграда 700,00 КМ; 

- аналитичка ставка 613712 – Материјал за поправку и одржавање опреме 600,00 КМ и 

- аналитичка ставка 613722 – Услуге поправака и одржавања опреме 200,00 КМ. 

 

Члан 16 

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

организационом коду 20070001 – Пододјељење за високо образовање и науку, на 

економском коду 821300 – Набавка опреме, капитални пројекат: „Набавка намјештаја за 

потребе Пододјељења за високо образовање и науку“ у износу од 5.000,00 КМ 

мијења назив у: 

„Набавка намјештаја и информатичке опреме“. 

 

 

Члан 17 

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

организационом коду 20070001 – Пододјељење за високо образовање и науку, на 

економском коду 614200 – Текући грантови појединцима, на аналитичкој ставци 614239 – 

Остали грантови појединцима „Новчане награде за студенте генерације“, планирани износ 

средстава увећати за 5.000,00 КМ, 

а истовремено, 

на истом организационом и економском коду, на аналитичкој ставци 614234 – Исплате 

стипендија, планирани износ средстава умањити за 5.000,00 КМ. 

 

 

Члан 18 

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

организационом коду 20040001 – Обданиште и забавиште „Наша дјеца“ Брчко, на 

економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава увећати за 120.279,10 

КМ и на економском коду 612100 – Доприноси послодавца, планирани износ средстава 

увећати за 7.216,75 КМ. 

 

Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење нових позиција: 

 

- „помоћник директора обданишта“, платни разред VIII3, мјесечна основна плата 

1.940,58 КМ, мјесечна бруто плата 2.853,63 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 6 

мјесеци 

- „васпитач“, платни разред VII6, мјесечна основна плата 1.679,82 КМ, мјесечна бруто 

плата 2.470,18 КМ, 6 извршилаца, период ангажовања  4 мјесеца; 

- „стручни сарадник – дефектолог (логопед)“, платни разред VII6, мјесечна основна 

плата 1.679,82 КМ, мјесечна бруто плата 2.470,18 КМ, 1 извршилац, период 

ангажовања 4 мјесеца; 

-  „секретар обданишта“, платни разред VII1, мјесечна основна плата 1.343,55 КМ, 

мјесечна бруто плата 1.975,69 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 4 мјесеца; 

- „медицинска сестра“, платни разред V5, мјесечна основна плата 1.009,64 КМ, 

мјесечна бруто плата 1.484,68 КМ, 2 извршиоца, период ангажовања 4 мјесеца; 
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- „кувар – сервирка“, платни разред III6, мјесечна основна плата 805,40 КМ, мјесечна 

бруто плата 1.184,34 КМ, 2 извршиоца, период ангажовања 4 мјесеца; 

- „кућни мајстор“, платни разред III6, мјесечна основна плата 805,40 КМ, мјесечна 

бруто плата 1.184,34КМ, 1 извршилац, период ангажовања 4 мјесеца, 

а истовремено, 

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

127.495,85 КМ на сљедећим организационим кодовима: 

- 20030001 – Пододјељење за заједничке послове у износу од 15.000,00 КМ; 

- 20050002 – ЈУ Друга основна школа Брчко у износу од 30.000,00 КМ; 

- 20050004 – ЈУ Четврта основна школа Брчко у износу од 15.000,00 КМ; 

- 20050010 – ЈУ Десета основна школа Бијела у износу од 25.000,00 КМ; 

- 20060002 – ЈУ Техничка школа Брчко дистрикт БиХ у износу од 10.000,00 КМ; 

- 20060004 – ЈУ Гимназија „Васо Пелагић“ Брчко дистрикт БиХ у износу од 32.495,85 

КМ. 

 

Члан 19 

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

организационом коду 20040001 – Обданиште и забавиште „Наша дјеца“ Брчко, на 

економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава увећати за 14.463,20 

КМ и на економском коду 612100 – Доприноси послодавца, планирани износ средстава 

увећати за 867,79 КМ. 

Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење нове позиције „виши 

стручни сарадник за предшколско образовање“, платни разред VII5, мјесечна основна плата 

1.603,23 КМ, мјесечна бруто плата 2.306,73 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 6 

мјесеци, укључујући припадајући минули рад у износу од 622,82 КМ, 

а истовремено,  

на организационом коду 20050017 – Стручна служба предшколског и основног образовања, 

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

14.463,20 КМ и на економском коду 612100 – Доприноси послодавца, планирани износ 

средстава умањити за 867,79 КМ.  

Наведено умањење планираних средстава односи се на смањење периода ангажовања са 12 

на 6 мјесеци на позицији „виши стручни сарадник за предшколско образовање“, платни 

разред VII5, мјесечна основна плата 1.603,23 КМ, мјесечна бруто плата 2.306,73 КМ, 1 

извршилац, укључујући припадајући минули рад у износу од 622,82 КМ. 

 

 

Члан 20 

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

организационом коду 20020001 – Пододјељење – Педагошка институција, на економском 

коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава увећати за 22.829,04 КМ и на 

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

1.369,74 КМ. 

Наведено увећање планираних средстава односи се на средства за замјену запосленог на 

породиљском одсуству на позицији „стручни савјетник за менталну и социјалну заштиту“, 

платни разред VIII3, мјесечна основна плата 1.940,58 КМ, мјесечна бруто плата 2.853,63 

КМ, 1 извршилац, период ангажовања 8 мјесеци, 

а истовремено, 

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

24.198,78 КМ на сљедећим организационим кодовима: 

- 20050005 – ЈУ Пета основна школа Брчко у износу од 10.000,00 КМ; 

- 20050015 – ЈУ Петнаеста основна школа Шаторовићи у износу од 5.000,00 КМ; 

- 20060003 – ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Брчко дистрикт БиХ у износу  

      од 9.198,78 КМ. 
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Члан 21 

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

организационом коду 19050001 – Пододјељење за социјалну заштиту – Центар за социјални 

рад, на економском коду 614300 – Текући грантови непрофитним организацијама, на 

аналитичкој ставци 614319 – Текући грантови осталим организацијама – „Грант Hilfswerk 

International Representation Office Сарајево, за пројекат Акција против дискриминације по 

основу година“, планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ,   

а истовремено, 

на организационом коду 19050004 – Дјечји додатак, на економском коду 614200 – Текући 

грантови појединцима, на аналитичкој ставци 614237 – Исплата по основу дјечје заштите 

(дјечји доплатак, матерински додатак, опрема за бебе, дјеца под старатељством) – „Дјечји 

додатак“ планирани износ средстава умањити за 10.000,00 КМ. 

 

 

Члан 22 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Одјељења за јавну безбједност, на 

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

612100 – Доприноси послодавца, планирани износ средстава увећати за 55.000,00 КМ,  

а истовремено,  

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

средстава умањити за 55.000,00 КМ.   

 

Члан 23 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Одјељења за јавну безбједност, на 

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

821300 – Набавка опреме, планирани износ средстава увећати за 18.500,00 КМ.  

Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта 

„Додатна средства за набавку фиксних радио-станица и специјалне ватрогасне опреме 

за три подручна ватрогасна дома“,  

а истовремено,  

на истом организационом и економском коду, планирани износ средстава умањити за 

18.500,00 КМ на капиталном пројекту „Специјални алат за сјечење и развлачење у 

саобраћајним несрећама (3 комплета за подручне ватрогасне домове)“.  

 

Члан 24 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Одјељења за јавну безбједност, на 

организационом коду 14030001 – Служба заједничких послова, планирани износ средстава 

увећати за 2.000,00 КМ на сљедећим економским кодовима и аналитичким ставкама:  

- 612100 – Доприноси послодавца у износу од 1.000,00 КМ и  

- 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара, аналитичка ставка 613416 – Ситни 

инвентар у износу од 1.000,00 КМ,  

а истовремено,  

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

аналитичкој ставци 613114 – Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи, 

планирани износ средстава умањити за 2.000,00 КМ.  

 

Члан 25 

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 614500 – Субвенције приватним предузећима и предузетницима, 

аналитичка ставка 614511 – Субвенције приватним предузећима и предузетницима – 

„Субвенција приватним предузећима и предузетницима у складу с Програмом мјера за 
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санацију штета у привредним субјектима Брчко дистрикта БиХ насталих ограничењем рада 

због пандемије изазване вирусом корона, број: 48-000250/20 од 31. марта 2020. године у 

износу од 5.500.000,00 КМ“  

мијења назив у  

„Субвенција приватним предузећима и предузетницима у складу с Програмом мјера за 

санацију штета у привредним субјектима Брчко дистрикта БиХ насталих ограничењем рада 

због пандемије изазване вирусом корона, број: 48-000250/20 од 31. марта 2020. године и у 

складу са Законом о ублажавању негативних економских посљедица изазваних стањем 

природне несреће због Ковида-19 у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине у износу од 

5.500.000,00 КМ“. 

 

Члан 26 

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

културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам, културу и спорт, на 

економском коду 821300 – Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат: „Набавка 

експоната за потребе Етноархеолошке збирке – музеја“ у износу од 15.000,00 КМ, 

а истовремено,  

на истом организационом и економском коду, планирани износ средства умањити за 

15.000,00 КМ  на капиталном пројекту „Набавка опреме“. 

 

Члан 27 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Одјељења за стручне и административне 

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

економском коду 613900 – Уговорене и друге посебне услуге, на аналитичкој ставци 613936 

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

средстава увећати за 4.000,00 КМ,  

а истовремено,  

на истом организационом и економском коду, на аналитичкој ставци 613991 – Остале 

неспоменуте услуге и дажбине – „Имплементација стратегије за младе“, планирани износ 

средства умањити за 4.000,00 КМ. 

 

Члан 28 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Одјељења за јавне послове, на 

организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на капиталном пројекту 

„Реконструкција дијела Улице Јосипа Козарца, МЗ 4. јул, у износу од 30.000,00 КМ, 

мијења се економски код 821200 – Набавка грађевина  

у економски код 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање. 

 

Члан 29 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Дирекције за финансије, на организационом 

коду 16020001 – Стручна служба Дирекције за финансије, у Детаљном захтјеву за плате, 

позиција „виши стручни сарадник за правне и заједничке послове“, платни разред VII5, 

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

период ангажовања 12 мјесеци,  

мијења се у позиције 

- „виши стручни сарадник за правне и заједничке послове“, платни разред VII5, 

мјесечна основна плата 1.603,23 КМ, мјесечна бруто плата 2.357,55 КМ, 1 

извршилац, период ангажовања 6 мјесеци и 

- „виши стручни сарадник за стручне и административне послове“, платни разред 

VII5, мјесечна основна плата 1.603,23 КМ, мјесечна бруто плата 2.357,55 КМ, 1 

извршилац, период ангажовања 6 мјесеци. 
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Члан 30 

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 614300 – Текући грантови непрофитним организацијама, планирани износ 

средстава увећати за 15.000,00 КМ. 

Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 – Текући 

грантови осталим непрофитним организацијама – „Грант Инвестиционој фондацији 

ИМПАКТ за реализацију програма подршке предузетништву кроз YEP Инкубатор 

пословних идеја на подручју Брчко дистрикта БиХ“ 

а истовремено,  

у Одјељењу за европске интеграције и међународну сарадњу, на организационом коду 

31030001 – Пододјељење за координацију помоћи Европске уније, регионалну сарадњу и 

хармонизацију прописа, на економском коду 614300 – Текући грантови непрофитним 

организацијама, планирани износ средстава умањити за 15.000,00 КМ, на аналитичкој 

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

суфинансирање пројеката финансираних из средстава ЕУ и других донатора“. 

 

 

Члан 31 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину Одјељења за комуналне послове, на 

организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне инвестиције, на економском 

коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за 14.000,00 КМ. 

Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта 

„Копање субартеског бунара у новом насељу Обреновићи у МЗ Горњи Брезик“,  

а истовремено,  

у Одјељењу за јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и 

паркове, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, 

планирани износ средстава умањити за 14.000,00 КМ на капиталном пројекту „Наставак 

асфалтирања пута у засеоку Томићи ка Бузекари, МЗ Крбети“. 

 

 

Члан 32 

У Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину средстава буџетске резерве, на 

организационом коду 29010001 – Средства резерве, на економском коду 613900 – 

Уговорене и друге посебне услуге, планирани износ средстава увећати за 500.000,00 КМ,  

а истовремено,  

у Дирекцији за финансије, на организационом коду 16030002 – Судске пресуде и рјешења, 

судска и вансудска поравнања, на економском коду 613900 – Уговорене и друге посебне 

услуге, на аналитичкој ставци 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Судске 

пресуде и рјешења, судска и вансудска поравнања”, планирани износ средстава умањити за 

500.000,00 КМ. 

 

Члан 33 

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

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

613900 – Уговорене и друге посебне услуге, планирани износ средстава увећати за 

100.000,00 КМ и то на аналитичким ставкама: 

- 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине 30.000,00 КМ и 

- 613936 – Издаци за привремене и повремене послове, уговори о дјелу и комисије 70.000,00 

КМ 

а истовремено, 

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

средстава умањити за 100.000,00 КМ. 
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Члан 34 

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

дистрикта БиХ. 

 

Број: 01-02-940/20 
Брчко, 22. јуна 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. 

 


