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БУЏЕТ

БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2017. ГОДИНУ

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени
гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10) и члана 64 Пословника о раду Скупштине
Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 17/08,
20/10, 4/13 и 31/13), Скупштина Брчко дистрикта БиХ је на 3. ванредној сједници
одржаној 20, 21. и 23. јуна 2017. године усвојила Буџет Брчко дистрикта БиХ за
фискалну 2017. годину.
I. ОПШТИ ДИО
Буџет Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину износи 232.348.523,00 КМ и састоји се
од:
Редни
број
1.
2.
3.
I.

4.
5.

Буџет
2015.

Опис
Порески приходи

Буџет
2016.

Буџет
2017.

176.460.000,00

179.990.000,00

186.260.000,00

28.497.551,41

18.612.886,34

26.484.428,00

150.678,00

263.102,67

12.000,00

УКУПНИ ПРИХОДИ (1+2+3)

205.108.229,41

198.865.989,01

212.756.428,00

Текући издаци (бруто плате и
доприноси, накнаде, материјални
трошкови и уговорене услуге, грантови
и субвенције, средства резерви, судске
пресуде и вансудска поравнања и
отплата дуга)

208.718.867,11

178.453.452,68

194.780.522,39

30.919.152,98

26.126.133,96

37.568.000,61

239.638.020,09

204.579.586,64

232.348.523,00

34.529.790,68

5.713.597,63

19.592.075,00

8.626.615,27

4.669.567,71

15.096.075,00

Непорески приходи
Грантови

Капитални издаци

II.

УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5)

III.

ПЛАНИРАНИ ВИШАК РАСХОДА НАД
ПРИХОДИМА

6.

Покриће недостајућих средстава
суфицитом из претходних година

7.

Покриће недостајућих средстава из
примитака од задуживања

23.939.224,05

143.000,00

696.000,00

Покриће недостајућих средстава из
средстава позајмљивања

1.963.951,36

901.029,92

3.800.000,00

34.529.790,68

5.713.597,63

19.592.075,00

8.
IV.

ФИНАНСИРАЊЕ (6+7+8)
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ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА БУЏЕТА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2017. ГОДИНУ
КОД
I 710000
711100
711200
713100
714100
715100
715200
715300
1
715500
2
II 720000
721100
721200
721600
722100
722200
722300
722400
722500
722600
722700
723100
III
730000
731100
732100

IV

ИЗВОР
ПРИХОДИ ОД ПОРЕЗА (1+2)
Порез на добит појединца
Порез на добит предузећа
Порез на плате
Порез на имовину
Порез на продају добара и услуга
Порез на промет посебних услуга
Порези на употребу добара или на дозволе
добара или за извођење активности
УКУПНО ДИРЕКТНИ ПОРЕЗИ
Индиректни порези – дозначени од УИО
УКУПНО ИНДИРЕКТНИ ПОРЕЗИ
НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Приходи од нефинансијских јавних предузећа и
финансијских јавних институција
Остали приходи од имовине
Приходи од приватизације
Административне таксе
Судске таксе и судске накнаде
Комуналне таксе
Остале буџетске накнаде
Посебне накнаде и таксе
Приходи од пружања јавних услуга
Непланиране уплате – приходи
Новчане казне
УКУПНО ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
(I + II)
ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ (ПОТПОРЕ)
Грантови из иностранства
Домаћи грантови
УКУПНО ПОРЕСКИ ПРИХОДИ, НЕПОРЕСКИ
ПРИХОДИ И ГРАНТОВИ (I + II + III)
ФИНАНСИРАЊЕ

814200

Примици од иностраног задуживања

813300

Отплате од позајмљивања јавним предузећима
Вишак прихода над расходима из ранијих година
(средства капиталног буџета 2015. и 2016. године)
Вишак прихода над расходима из ранијих година
(средства капиталног буџета 2014. године)

591111
591111

СВЕУКУПНО ПРИХОДИ И ФИНАНСИРАЊЕ
(I + II + III) + IV

ОСТВАРЕЊЕ
ПРИХОДА
2015.

ПЛАН
2016.

ОСТВАРЕЊЕ
I–VI 2016.

ПРОЦЈЕНА ПРИХОДА
2017.

181.465.656,45

179.990.000,00

89.185.384,48

186.260.000,00

1.789.264,68
12.244.555,63
8.496.442,89
1.387.842,61
266.919,39
489.059,37

2.000.000,00
10.340.000,00
9.000.000,00
1.400.000,00
0,00
450.000,00

817.096,72
7.171.908,85
4.359.034,87
291.267,70
17.365,12
267.959,57

1.700.000,00
12.000.000,00
9.560.000,00
1.600.000,00
0,00
550.000,00

672.900,00

500.000,00

294.700,00

650.000,00

25.346.984,57
156.118.671,88

23.690.000,00
156.300.000,00

13.219.332,83
75.966.051,65

26.060.000,00
160.200.000,00

156.118.671,88

156.300.000,00

75.966.051,65

160.200.000,00

12.791.258,81

18.612.886,34

5.822.243,02

26.484.448,00

820.322,65

2.136.300,00

344.633,08

826.050,00

2.330.353,19
147.090,21
447.572,37
1.771.474,88
332.599,15
1.949.883,33
1.217.511,29
1.240.511,21
476.644,85
2.057.295,68

4.261.253,27
2.500.000,00
400.600,00
1.580.000,00
451.000,00
1.869.400,00
1.159.600,00
964.250,00
505.483,07
2.785.000,00

466.788,81
45.875,23
352.730,85
924.438,54
137.864,83
916.662,94
846.184,83
661.055,74
186.113,98
939.894,19

1.306.253,00
535.000,00
822.610,00
13.890.714,70
450.300,00
1.876.894,00
1.456.200,00
3.335.971,30
252.750,00
1.731.705,00

194.256.915,26

198.602.886,34

95.007.627,50

212.744.448,00

143.908,65

263.102,67

124.069,67

12.000,00

3.736,36
140.172,29

127.702,67
135.400,00

123.244,67
825,00

3.000,00
9.000,00

194.400.823,91

198.865.989,01

95.131.697,17

212.756.448,00

1.476.445,66

5.713.597,63

474.730,10

19.592.075,00

211.761,55

143.000,00

65.505,77

696.000,00

1.264.684,11

901.029,92

409.224,33

3.800.000,00

0,00

0,00

0,00

2.516.736,00

0,00

4.669.567,71

0,00

12.579.339,00

195.877.269,57

204.579.586,64

95.606.427,27

232.348.523,00
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ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТА
Раздио

Остварење
Назив раздјела

1

10

Остварење
1. јануар - 30. јун
2016.

2015.

2

3

4

Индекс
Буџет 2017.

5/3

5

6

СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

2.750.081,93

1.116.796,62

8.296.930,07

302

11

КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

8.663.808,84

3.037.108,09

7.628.270,62

88

12

ПРАВОСУЂЕ БРЧКО ДИСТРИКТА

13

ПОЛИЦИЈА ДИСТРИКТА

14
15
16

ДИРЕКЦИЈА ЗА ФИНАНСИЈЕ

17

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ, СПОРТ И КУЛТУРУ

18

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО И ВОДОПРИВРЕДУ

19

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

20

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

21
22

9.847.163,65

4.746.135,98

11.482.947,11

117

10.080.356,80

4.678.553,62

12.147.921,64

121

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЈЕДНОСТ

3.896.396,29

1.151.827,87

5.671.628,83

146

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

3.379.097,29

832.748,44

4.947.515,51

146

3.489.435,10

1.646.130,41

4.257.210,91

122

16.929.160,84

5.420.295,79

18.088.806,23

107

14.667.294,35

785.463,29

12.911.813,46

88

42.625.653,26

17.649.111,06

54.204.586,10

127

33.943.983,61

15.804.680,33

38.429.998,00

113

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

2.590.732,22

641.009,03

4.404.460,59

170

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА, ИЗБЈЕГЛИЦЕ И СТАМБЕНА ПИТАЊА

9.471.477,29

296.229,57

3.520.753,29

37

23

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

2.654.905,43

1.105.312,05

11.549.887,91

435

24

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ

3.738.440,21

815.558,58

12.255.535,96

328

25

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНИ РЕГИСТАР

3.327.213,22

1.448.257,05

4.215.882,41

127

26

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ

244.770,13

109.916,80

374.825,48

153

27

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ

2.195.859,15

801.337,31

6.895.612,04

314

28

КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ПРИ САВЈЕТУ МИНИСТАРА БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ

260.065,04

129.020,26

272.443,18

105

29

СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.337.331,26

309.021,14

1.215.179,69

91

30

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ

660.008,57

346.802,37

828.533,71

126

31

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

Укупно планирано:

16030002

Судске пресуде и рјешења, судска и вансудска поравнања

16030003

Домаћа и страна позајмљивања и отплате дуга

Укупно планирано:
Укупно планирано:

5

0,00

0,00

736.359,26

#Див/0!

176.753.234,48
8.002.919,25

62.871.315,66
1.401.640,97

224.337.102,00
1.000.000,00

127
12

16.140.530,09

6.494.496,05

7.011.421,00

43

24.143.449,34

7.896.137,02

8.011.421,00

33

200.896.683,82

70.767.452,68

232.348.523,00

116

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТА
Економски

Остварење

код:

ВРСТА РАСХОДА

2015.

Остварење
1. јануар – 30. јун
2016.

1

2

3

4

Индекс
Буџет 2017.

5/3

5

6

611100

Бруто плате и накнаде

59.378.027,63

29.946.440,75

66.707.461,75

112

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

1.391.664,56

711.361,60

1.908.866,00

137

612100

Доприноси послодавца

2.437.509,55

1.228.543,79

2.853.832,95

117

613100

Путни трошкови

313.707,52

138.533,59

554.561,00

177

613200

Издаци за енергију

4.235.750,17

1.482.556,17

4.350.723,00

103

613300

Издаци за комуналне услуге

1.256.416,23

509.685,28

1.525.474,00

121

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

1.857.326,01

392.664,14

2.932.710,00

158

613500

Издаци за услуге превоза и горива

437.814,30

167.838,93

3.270.518,00

747

613600

Унајмљивање имовине и опреме

613700

Издаци за текуће одржавање

613800

Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

614100

Грантови другим нивоима Владе

614200

Грантови појединцима

45.182.949,12

9.434.043,41

32.711.429,00

72

614300

Грантови непрофитним организацијама

14.716.330,17

796.800,00

17.335.894,00

118

614400

Субвенције јавним предузећима

16.017.163,54

7.250.000,00

21.354.500,00

133

614500

Субвенције приватним предузећима

7.499.936,28

4.650.206,24

8.425.245,00

112

615200

Капитални грантови појединцима, непрофитним органи.

0,00

0

615300

Капитални грантови у иностранство

616200

Издаци за иностране камате

616300

Камате на домаће позајмљивање

616400

91.024,32

29.098,92

111.140,00

122

2.993.080,28

770.027,89

4.024.988,00

134

226.405,57

106.373,00

299.667,00

132

34.789.004,76

11.479.090,04

20.105.041,69

58

115.000,00

48

238.540,00

855.299,50

8.000,00
62.806,07

23.822,60

81.270,00

129

186.832,98

104.168,92

151.520,00

81

Остале накнаде везане за позајмљивање

1.199.235,28

241.908,69

307.031,00

26

821100

Набавка земљишта и шума

1.314.432,47

1.835.226,03

140

821200

Набавка грађевина

169.744,46

10.000,00

12.802.874,67

7.542

821300

Набавка опреме

660.595,30

1.404,00

8.100.207,94

1.226

821400

Набавка осталих сталних средства

821500

Набавка сталних средстава у облику права

459.638,02

1.538

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

1.366.156,92

85.711,78

14.360.053,95

1.051

823100

Отплате дугова примљених кроз државу

1.527.437,70

901.770,41

5.095.920,00

334

823300

Отплате домаћег задуживања

461.615,57
200.896.683,82

305.402,53
70.767.452,68

549.730,00
232.348.523,00

119
116

10.000,00
29.877,56

Укупно планирано:
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II. ПОСЕБНИ ДИО

Издаци Буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину у износу
од 232.348.523,00 КМ распоређују се по корисницима у посебном
дијелу буџета, и то:
A) Преглед буџетских корисника по организационој
класификацији по потрошачким мјестима
B) Преглед буџетских корисника по
економској класификацији (Синтетика)

организационо-

C) Детаљни захтјеви за плате
D) Преглед капиталног буџета
E) Организационо-функционална класификација Буџета

7

А) ПРЕГЛЕД БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
ПО ПОТРОШАЧКИМ МЈЕСТИМА
Ниво организације
10
1001

Назив организационе јединице

2.750.081,93

1.116.796,62

8.296.930,07

1.416.477,97

623.921,06

6.700.560,23

1.416.477,97

623.921,06

6.700.560,23

1.048.000,40

446.994,79

1.180.905,36

1.048.000,40

446.994,79

1.180.905,36

285.603,56

45.880,77

415.464,48

285.603,56

45.880,77

415.464,48

КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

8.663.808,84

3.037.108,09

7.628.270,62

1101

Кабинет градоначелника

4.575.300,80

997.392,72

2.834.277,80

4.575.300,80

997.392,72

2.834.277,80

1103

1.542.676,74

785.122,33

1.910.539,46

Сектор за информисање

457.396,86

237.430,07

594.300,30

11020002

Законодавна канцеларија

198.565,75

101.140,30

232.481,86

11020005

Сектор за координацију политика и опште по.

470.109,32

219.976,84

521.310,94

11020006

Управна инспекција

91.425,32

45.236,86

92.246,11

11020007

Секретаријат Владе

325.179,49

181.338,26

470.200,25

1.988.614,23

950.046,73

2.285.494,76

1.988.614,23

950.046,73

2.285.494,76

171.923,51

84.274,11

233.128,33

171.923,51

84.274,11

233.128,33

126.788,74

52.381,34

138.355,27

126.788,74

52.381,34

138.355,27

258.504,82

167.890,86

226.475,00

258.504,82

167.890,86

226.475,00

ПРАВОСУЂЕ БРЧКО ДИСТРИКТА

9.847.163,65

4.746.135,98

11.482.947,11

Правосудна комисија

2.761.738,10

1.184.111,63

3.402.428,34

2.761.738,10

1.184.111,63

3.402.428,34

3.666.129,99

1.854.255,80

4.026.353,84

3.666.129,99

1.854.255,80

4.026.353,84

950.559,01

485.028,64

1.133.279,73

950.559,01

485.028,64

1.133.279,73

1.295.145,60

653.945,72

1.430.133,92

1.295.145,60

653.945,72

1.430.133,92

656.151,34

338.157,19

949.108,51

656.151,34

338.157,19

949.108,51

517.439,61

230.637,00

541.642,77

517.439,61

230.637,00

541.642,77

10.080.356,80

4.678.553,62

12.147.921,64

9.674.407,62

4.496.932,37

11.669.851,23

9.674.407,62

4.496.932,37

11.669.851,23

Инспекторат

12

1301

Тужилаштво

Правобранилаштво

Канцеларија за правну помоћ
12060001

13

Апелациони суд

Правобранилаштво
12050001

1206

Основни суд

Тужилаштво
12040001

1205

Правосудна комисија

Апелациони суд
12030001

1204

Канцеларија за европске интеграције

Основни суд
12020001

1203

Одбор за запошљавање

Канцеларија за европске интеграције

12010001

1202

Апелациона комисија

Одбор за запошљавање

11060001

1201

Инспекторат

Апелациона комисија

11050001

1106

Кабинет градоначелника

11020001

11040001

1105

Изборна комисија

Секретаријат Владе

11030001

1104

Стручна служба Скупштине

Изборна комисија

11010001

1102

Скупштина Брчко дистрикта

Стручна служба Скупштине

10030001

11

Буџет
2017. године

Скупштина Брчко дистрикта

10020001

1003

Остварење
I–VI 2016. год.

СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

10010001

1002

Остварење
2015. године

Канцеларија за правну помоћ

ПОЛИЦИЈА ДИСТРИКТА
Униформисана крим полиција Дистрикта
13010001

Униформисана крим.полиција и друго

8

Ниво организације
1302

Н азив организационе јединице

14

478.070,41

405.949,18

181.621,25

478.070,41

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЈЕДНОСТ

3.896.396,29

1.151.827,87

5.671.628,83

Пододјељење за заштиту и спасавање

3.550.414,46

990.064,48

5.174.841,81

3.550.414,46

990.064,48

5.174.841,81

194.566,33

89.067,73

305.030,30

194.566,33

89.067,73

305.030,30

151.415,50

72.695,66

191.756,72

151.415,50

72.695,66

191.756,72

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

3.379.097,29

832.748,44

4.947.515,51

1501

Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ

2.322.747,33

296.167,29

3.418.816,40

2.322.747,33

296.167,29

3.418.816,40

338.943,93

188.067,68

690.559,85

338.943,93

188.067,68

690.559,85

298.590,26

149.179,90

356.855,45

298.590,26

149.179,90

356.855,45

269.108,67

133.797,76

331.362,45

269.108,67

133.797,76

331.362,45

149.707,10

65.535,81

149.921,36

149.707,10

65.535,81

149.921,36

27.632.884,44

9.542.267,43

12.268.631,91

226.113,67

111.473,81

384.616,63

226.113,67

111.473,81

384.616,63

529.197,10

191.103,80

921.020,46

529.197,10

191.103,80

921.020,46

15010001
1502

16

1603

1604

1701

1801

Стручна служба Дирекције за финансије

25.347.843,14

8.491.828,98

9.287.946,98

16030001

Трезор

1.204.393,80

595.691,96

1.276.525,98

16030002

Судске пресуде и рјешења, судска и вансу.

8.002.919,25

1.401.640,97

1.000.000,00

16030003

Домаћа и страна позајмљивања и отплате д.

16.140.530,09

6.494.496,05

7.011.421,00

1.529.730,53

747.860,84

1.675.047,84

1.529.730,53

747.860,84

1.675.047,84

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ, СПОРТ И КУЛТУРУ

16.929.160,84

5.420.295,79

18.088.806,23

Пододјељење за привредни развој

12.288.691,32

4.827.906,66

12.137.998,98

12.288.691,32

4.827.906,66

12.137.998,98

4.640.469,52

592.389,13

5.950.807,25

4.640.469,52

592.389,13

5.950.807,25

14.667.294,35

785.463,29

12.911.813,46

234.372,68

117.671,58

367.007,29

234.372,68

117.671,58

367.007,29

13.042.010,06

242.656,68

9.745.297,48

13.042.010,06

242.656,68

9.745.297,48

659.445,15

187.194,38

1.859.854,07

659.445,15

187.194,38

1.859.854,07

731.466,46

237.940,65

939.654,62

731.466,46

237.940,65

939.654,62

Трезор

Пореска управа

Пододјељење за туризам, културу и спорт

Пододјељење за анализу и административну подршку и рурални развој
Пододјељење за анализу и административну

Пододјељење за пољопривреду
Пододјељење за пољопривреду

Пододјељење за шумарство и водопривреду
18030001

1804

Пододјељење за привредни развој

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО И ВОДОПРИ.

18020001
1803

Пореска управа

Пододјељење за туризам, културу и спорт

18010001
1802

Уред директора Дирекције за финансије

16020001

17020001
18

Служба заједничких послова одјељења

Стручна служба Дирекције за финансије

17010001
1702

Пододјељење за јавне набавке

Канцеларија директора Дирекције за финансије

16040001
17

Пододјељење за људске ресурсе

ДИРЕКЦИЈА ЗА ФИНАНСИЈЕ

16010001
1602

Пододјељење за информатику

Служба заједничких послова одјељења
15050001

1601

Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ

Пододјељење за јавне набавке
15040001

1505

Служба заједничких послова

Пододјељење за људске ресурсе
15030001

1504

Пододјељење за издавање дозвола и овлаш.

Пододјељење за информатику
15020001

1503

Пододјељење за заштиту и спасавање

Служба заједничких послова
14030001

15

Администрација

Пододјељење за издавање дозвола и овлашћења у грађевинарству, ост.
14020001

1403

Буџет
2017. године

181.621,25

14010001
1402

Остварење
I–VI 2016. год.

405.949,18

Администрација
13020001

1401

Остварење
2015. године

Пододјељење за шумарство и водопривред.

Пододјељење за ветеринарство
18040001

Пододјељење за ветеринарство

9

Ниво организације

Назив организационе јединице

Остварење
2015. године

Остварење
I–VI 2016. год.

Буџет
2017. године

19

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

42.625.653,26

17.649.111,06

54.204.586,10

1901

Служба за администрацију и статистику Одјељења

18.296.521,82

8.643.382,10

29.402.002,38

18.296.521,82

8.643.382,10

29.402.002,38

441.269,70

105.622,99

1.116.888,46

441.269,70

105.622,99

1.116.888,46

20.307.622,66

8.226.231,02

20.004.623,54

19010001
1902

Пододјељење за јавно здравство
19020001

1905

1906

2001

19050001

Пододјељење за социјалну заштиту – Центар

1.922.367,63

290.925,94

818.323,54

19050002

Сталне новчане помоћи

2.047.426,00

1.040.225,00

2.096.000,00

19050003

Туђа помоћ и њега

2.236.462,00

1.153.595,00

2.454.500,00

19050004

Дјечји додатак

9.196.687,00

4.544.212,50

9.210.300,00

19050005

Матерински додатак

128.935,00

62.404,50

137.200,00

19050006

Опрема за новорођенче

133.012,00

64.744,00

135.300,00

19050007

Дјеца и одрасли под старатељством

78.046,00

38.100,00

110.000,00

19050008

Једнократне помоћи – фонд солидарности

25.183,00

16.007,00

200.000,00

19050009

Једнократне новчане помоћи пензионери.

1.281.901,50

250,00

1.370.000,00

19050011

Средства за субвенције лицима у стању с.

699.945,84

0,00

700.000,00

19050012

Смјештај малољетних и пунољетних штићен.

809.680,96

351.473,53

835.000,00

19050013

Набавка лијекова и трошкови сахране за ко.

76.896,07

33.117,62

98.000,00

19050014

Рефундација привредним субјектима за

1.398.461,89

510.361,28

1.600.000,00

19050015

Издаци за јавну кухињу

272.617,77

120.814,65

240.000,00

3.580.239,08

673.874,95

3.681.071,72

3.580.239,08

673.874,95

3.681.071,72

33.943.983,61

15.804.680,33

38.429.998,00

361.639,50

155.201,85

389.261,91

361.639,50

155.201,85

389.261,91

230.693,87

114.861,68

277.779,17

230.693,87

114.861,68

277.779,17

1.693.604,91

100.268,79

297.082,74

1.693.604,91

100.268,79

297.082,74

1.414.784,02

764.183,20

1.737.319,29

1.414.784,02

764.183,20

1.737.319,29

Служба за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата

Пододјељење за људске ресурсе и запошљавање

2006

Пододјељење за заједничке послове

Предшколско образовање
20040001

2005

Пододјељење – Педагошка институција

Пододјељење за заједничке послове
20030001

2004

Пододјељење за људске ресурсе и запошља

Пододјељење- Педагошка институција
20020001

2003

Служба за борачко-инвалидску заштиту и ци.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

20010001
2002

Пододјељење за јавно здравство

Пододјељење за социјалну заштиту

19060001
20

Служба за администрацију и статистику Одје.

Обданиште и забавиште "Наша дјеца" Брчко

Пододјељење за основно образовање

19.068.266,52

9.140.241,60

22.106.610,65

20050001

ЈУ Прва основна школа Брчко

2.638.001,76

1.380.422,52

3.191.722,71

20050002

ЈУ Друга основна школа Брчко

2.522.190,25

1.165.910,80

2.705.173,39

20050003

ЈУ Трећа основна школа Брчко

1.804.268,38

869.602,04

1.722.078,61

20050004

ЈУ Четврта основна школа Брчко

995.808,02

446.218,44

1.067.830,85

20050005

ЈУ Пета основна школа Брчко

2.116.197,86

1.048.903,86

2.248.884,90

20050006

ЈУ Шеста основна школа Брезово Поље

595.188,68

276.278,44

707.878,70

20050007

ЈУ Седма основна школа Горњи Рахић

1.474.666,32

692.190,81

1.549.252,51

20050008

ЈУ Осма основна школа Брка

638.224,64

299.847,42

646.474,61

20050009

ЈУ Девета основна школа Маоча

1.642.441,86

817.705,95

1.981.961,77

20050010

ЈУ Десета основна школа Бијела

1.282.514,29

630.725,95

1.597.848,27

20050011

ЈУ Једанаеста основна школа Зовик

700.074,53

301.806,94

715.667,64

20050012

ЈУ Дванаеста основна школа Улице

214.460,05

105.197,78

301.976,77

20050013

ЈУ Тринаеста основна школа Буквик

178.982,59

72.227,57

176.389,66

20050014

ЈУ Четрнаеста основна школа Крепшић

146.615,93

69.249,42

159.866,00

20050015

ЈУ Петнаеста основна школа Шаторовићи

456.804,39

212.600,79

497.709,32

20050016

Основна музичка школа Брчко

20050017

Стручна служба предшколског и основног о

Средње образовање

10

367.117,50

199.818,01

454.150,34

1.294.709,47

551.534,86

2.381.744,60

10.532.090,70

5.132.778,00

11.814.848,87

Ниво организације

2007

Назив организационе јединице

2101

2.392.803,48

1.113.842,81

2.514.527,25

20060002

ЈУ Техничка школа Брчко дистрикт БиХ

2.280.161,47

1.165.448,60

2.546.831,66

20060003

ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Брч

2.296.868,02

1.163.479,20

2.745.593,78

20060004

ЈУ Гимназија "Васо Пелагић" Брчко дистри

1.887.656,12

893.651,61

1.899.831,79

20060005

Стручна служба средњег образовања

1.674.601,61

796.355,78

2.069.436,40

20060006

Средња музичка школа Брчко дистрикт БиХ

Пододјељење за високо образовање и науку

Пододјељење за издавање локационих услова и заштиту околине

2201

23

24

397.145,21

1.807.095,37

642.904,09

397.145,21

1.807.095,37

2.590.732,22

641.009,03

4.404.460,59

929.032,21

418.038,38

1.752.003,00

929.032,21

418.038,38

1.752.003,00

1.661.700,01

151.992,06

2.245.398,70

1.661.700,01

151.992,06

2.245.398,70

0,00

70.978,59

407.058,89

0,00

70.978,59

407.058,89

Одјељење за расељена лица, избјеглице и стамбена питања

9.471.477,29

296.229,57

3.520.753,29

9.471.477,29

296.229,57

3.520.753,29

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

2.654.905,43

1.105.312,05

11.549.887,91

Пододјељење за развој и стратегију комуналних услуга

2.350.179,27

993.831,10

2.563.130,27

2.350.179,27

993.831,10

2.563.130,27

304.726,16

111.480,95

8.986.757,64

304.726,16

111.480,95

8.986.757,64

3.738.440,21

815.558,58

12.255.535,96

165.917,90

80.415,24

245.599,27

165.917,90

80.415,24

245.599,27

2.267.494,25

504.068,28

10.860.833,11

2.267.494,25

504.068,28

10.860.833,11

1.007.828,88

87.134,63

740.422,16

1.007.828,88

87.134,63

740.422,16

297.199,18

143.940,43

408.681,42

297.199,18

143.940,43

408.681,42

Одјељење за расељена лица, избјеглице и ст.

Пододјељење за развој и стратегија комун.

Пододјељење за капиталне инвестиције
Пододјељење за капиталне инвестиције

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ
Пододјељење за заједничке послове и стручни надзор
Пододјељење за заједничке послове и стру.

Пододјељење за путеве и паркове
Пододјељење за путеве и паркове

Пододјељење за јавне објекте
24030001

2404

642.904,09

3.520.753,29

24020001
2403

38.627,99

296.229,57

24010001
2402

0,00

9.471.477,29

23020001

2401

Пододјељење за израду просторно-планске

0,00

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА, ИЗБЈЕГЛИЦЕ И СТАМБЕН.

23010001
2302

Пододјељење за имовинско-правне послов.

Пододјељење за израду просторно-планске документације и прој. Јав.

22010001

2301

Пододјељење за издавање локационих усл.

Пододјељење за имовинско-правне послове

21030001
22

Пододјељење за високо образовање и нау

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИМОВИНСКО-ПР.

21020001
2103

Буџет
2017. године

ЈУ Економска школа Брчко дистрикт БиХ

21010001
2102

Остварење
I–VI 2016. год.

20060001

20070001
21

Остварење
2015. године

Пододјељење за јавне објекте

Пододјељење за јавни саобраћај и одржавање возила
24040001

Пододјељење за јавни саобраћај и одржава.

25

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНИ РЕГИСТАР

3.327.213,22

1.448.257,05

4.215.882,41

2501

Пододјељење за матичну евиденцију

882.632,08

355.977,73

897.987,49

882.632,08

355.977,73

897.987,49

468.489,06

231.332,11

511.520,11

468.489,06

231.332,11

511.520,11

1.067.434,26

476.024,78

1.342.212,37

1.067.434,26

476.024,78

1.342.212,37

705.041,39

308.735,95

833.146,71

705.041,39

308.735,95

833.146,71

203.616,43

76.186,48

631.015,73

203.616,43

76.186,48

631.015,73

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ

244.770,13

109.916,80

374.825,48

Комисија за хартије од вриједности

244.770,13

109.916,80

374.825,48

244.770,13

109.916,80

374.825,48

25010001
2502

Пододјељење за лична документа
25020001

2503

2601

Пододјељење за писарницу и заједничке п.

Служба за архив
25060001

26

Пододјељење за катастарске књиге

Пододјељење за за писарницу и заједничке послове
25040001

2506

Пододјељење за личне документе

Пододјељење за катастарске књиге
25030001

2504

Пододјељење за матичну евиденцију

26010001

Служба за архив

Комисија за хартије од вриједности

11

Ниво организације
27
2701

28
2801

Назив организационе јединице

2901

3001

801.337,31

6.895.612,04

Канцеларија за управљање јавном имовином

2.195.859,15

801.337,31

6.895.612,04

27010001

Канцеларија директора

159.503,48

80.582,00

211.927,60

27010002

Сектор регистра

143.846,00

60.115,14

125.902,10

27010003

Сектор одржавања

1.443.446,86

471.125,32

6.103.916,13

27010004

Сектор располагања

449.062,80

189.514,85

453.866,21

КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ПР.

260.065,04

129.020,26

272.443,18

Канцеларија координатора Брчко дистрикта БиХ при Савјету минист. БиХ

260.065,04

129.020,26

272.443,18

260.065,04

129.020,26

272.443,18

СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.337.331,26

309.021,14

1.215.179,69

Средства буџетске резерве

1.337.331,26

309.021,14

1.215.179,69

1.337.331,26

309.021,14

1.215.179,69

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ

660.008,57

346.802,37

828.533,71

Канцеларија за ревизију

660.008,57

346.802,37

828.533,71

660.008,57

346.802,37

828.533,71

30010001
31
3101

Канцеларија за ревизију

0,00

736.359,26

Служба заједничких послова

0,00

0,00

320.296,87

0,00

0,00

320.296,87

0,00

0,00

130.299,88

0,00

0,00

130.299,88

Служба заједничких послова

Пододјељење за програме развојне помоћи и међународну сарадњ.
Пододјељење за програме развојне помо.

0,00

0,00

156.442,10

Пододјељење за координацију помоћи Евр.

0,00

0,00

156.442,10

Пододјељење за стратегију европских интеграција и реформу јавне упр.

0,00

0,00

129.320,41

0,00

0,00

129.320,41

200.896.683,82

70.767.452,68

Пододјељење за координацију помоћи Европске уније и регионалну сар.
31030001

3104

Средства резерве

0,00

31020001
3103

Канцеларија координатора Брчко дистрикта

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДН.

31010001
3102

Буџет
2017. године

2.195.859,15

29010001
30

Остварење
I–VI 2016. год.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ

28010001
29

Остварење
2015. године

31040001

Пододјељење за стратегију европских инте.

Укупно планирано:

12

232.348.523,00

B) ПРЕГЛЕД БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ПО ОРГАНИЗАЦИОНО-ЕКОНОМСКОЈ
КЛАСИФИКАЦИЈИ
(Синтетика)
10

Раздио

1001

Глава

СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Назив раздјела

Скупштина Брчко дистрикта

Назив главе
10010001

Потр. мј.

Економски код

Скупштина Брчко дистрикта

Назив потрошачког мјеста

1

Остварење
1.1-30.6.2016.

Остварење
2015.

Назив економског кода
2

Индекс
5/3

Буџет 2017.

3

4

5

611100

Бруто плате и накнаде

722.846,22

361.888,06

729.588,04

101

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

416.211,44

173.604,06

490.478,00

118

612100

Доприноси послодавца

24.836,61

12.420,50

29.494,19

119

613100

Путни трошкови

10.398,10

1.184,00

15.000,00

144

613300

Издаци за комуналне услуге

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

613900

Уговорене услуге

614200
614300
821300

Набавка опреме

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

0,00

0

4.990,00

25.000,00

215

57.334,44

171.000,00

127

Грантови појединцима

30.000,00

12.000,00

40.000,00

133

Грантови непрофитним организацијама

65.000,00

500,00

4.671.500,00

7.187

399,00

0,00

102.000,00

25.564

0,00

0,00

426.500,00

Назив главе

Економски код

0

1.416.477,97

623.921,06

6.700.560,23

473

1.416.477,97

623.921,06

6.700.560,23

473

Стручна служба Скупштине
Стручна служба Скупштине

Назив потрошачког мјеста

10020001

Потр. мј.

0,00

11.623,89

Укупно за главу: 1001
1002

0,00

135.162,71

Укупно за потрошачко мјесто: 10010001

Глава

6

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

Остварење
1.1-30.6.2016.

Индекс
5/3

Буџет 2017.

3

4

5

622.436,67

307.665,18

705.106,98

6
113

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

1.426,00

5.704,00

0

612100

Доприноси послодавца

26.677,23

13.118,74

31.109,38

117

613100

Путни трошкови

18.872,20

8.969,12

20.000,00

106

613200

Издаци за енергију

31.882,50

0,00

35.000,00

110

613300

Издаци за комуналне услуге

20.008,34

7.765,31

26.385,00

132

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

98.823,63

42.254,31

65.800,00

67

613500

Издаци за услуге превоза и горива

11.487,93

4.443,20

24.200,00

211

613600

Унајмљивање имовине и опреме

613700

Издаци за текуће одржавање

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

821500

Набавка сталних средстава у облику права

0,00

Укупно за главу: 1002
1003

Потр. мј.

Назив главе

1.600,00

40

53.800,00

95

3.499,57

2.202,07

6.500,00

186

153.589,38

50.378,30

205.700,00

134

0,00

0,00

0

1.048.000,40

446.994,79

1.180.905,36

113

1.048.000,40

446.994,79

1.180.905,36

113

Изборна комисија
Изборна комисија

Назив потрошачког мјеста

10030001

Економски код

0,00
8.772,56

0,00

Укупно за потрошачко мјесто: 10020001

Глава

3.978,00
56.744,95

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

Остварење
1.1-30.6.2016.

3

4
0,00

32.860,80

13

Буџет 2017.
5
0,00

19.462,88

Индекс
5/3
6

36.804,00

0

35.000,00

107

0,00

0,00

2.160,48

0

210,00

0,00

6.000,00

2.857

613200

Издаци за енергију

613300

Издаци за комуналне услуге

2.260,52

1.214,55

6.000,00

265

481,24

155,48

1.500,00

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

312

4.620,50

0,00

11.000,00

238

613500
613600

Издаци за услуге превоза и горива

0,00

0,00

3.000,00

0

Унајмљивање имовине и опреме

0,00

0,00

4.000,00

0

613700

Издаци за текуће одржавање

0,00

46,80

5.000,00

0

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн

613900

Уговорене услуге

614300

Грантови непрофитним организацијама

821300

Набавка опреме

0,00

0,00

Глава

1101

Потр. мј.

0
208

0,00

200.000,00

100

0,00

10.000,00

0

285.603,56

45.880,77

415.464,48

145

Укупно за главу: 1003

285.603,56

45.880,77

415.464,48

145

Укупно за раздио: 10

2.750.081,93

8.296.930,07

302

Назив раздјела

11

1.000,00
94.000,00

25.001,06

199.999,97

Укупно за потрошачко мјесто: 10030001

Раздио

0,00

45.170,53

Назив главе

КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Кабинет градоначелника
Кабинет градоначелника

Назив потрошачког мјеста

11010001

Економски код

1.116.796,62

1

Остварење

Остварење
2015.

Назив економског кода
2

Индекс

1.1-30.6.2016.

Буџет 2017.

5/3

3

4

5

582.318,92

292.360,38

634.254,88

6
109

14.000,00

0
93

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

22.703,96

11.519,07

21.128,92

613100

Путни трошкови

22.314,91

6.820,41

21.000,00

94

613300

Издаци за комуналне услуге

15.429,84

6.498,45

18.000,00

117

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

23.343,37

6.047,69

43.600,00

187

613500

Издаци за услуге превоза и горива

11.132,86

4.526,93

17.000,00

153

613700

Издаци за текуће одржавање

12.516,20

5.670,76

19.000,00

152

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн

6.414,26

5.103,33

7.000,00

109

613900

Уговорене услуге

267.844,19

189.545,70

580.100,00

217

614200

Грантови појединцима

11.800,00

5.000,00

17.000,00

144

614300

Грантови непрофитним организацијама

3.599.482,29

464.300,00

1.427.194,00

40

821300

Набавка опреме

15.000,00

0

0,00

0,00

Укупно за потрошачко мјесто: 11010001
Укупно за главу: 1101
1102

Глава
Потр. мј.

Назив главе

0,00

4.575.300,80

997.392,72

2.834.277,80

62

4.575.300,80

997.392,72

2.834.277,80

62

Секретаријат Владе
Сектор за информисање

Назив потрошачког мјеста

11020001

Економски код

0,00

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

613300

Издаци за комуналне услуге

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

613500
613700
613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн

613900

Уговорене услуге

614200

Грантови појединцима

Остварење
1.1-30.6.2016.

Индекс
5/3

Буџет 2017.

3

4

5

230.639,05

121.147,84

284.087,44

6
123

1.286,00

1.286,00

14.230,00

1.107

10.615,60

5.430,68

10.882,86

103

439,50

102,10

2.000,00

455

384,54

267,00

500,00

130

2.568,65

0,00

2.000,00

78

Издаци за услуге превоза и горива

227,90

53,55

500,00

219

Издаци за текуће одржавање

253,73

0,00

600,00

236

758,70

293,40

1.000,00

132

210.223,19

108.849,50

278.500,00

132

0,00

Укупно за потрошачко мјесто: 11020001

457.396,86

14

0,00
237.430,07

0,00
594.300,30

0
130

11020002

Потр. мј.

Економски код

Законодавна канцеларија

Назив потрошачког мјеста

1

2

3

114
0

Доприноси послодавца

7.334,63

3.755,33

8.296,34

113

Путни трошкови

1.282,50

311,00

2.000,00

156

23,40

0,00

0,00

0

344,21

0,00

2.000,00

581

311,17

39,37

400,00

129

0,00

0,00

200,00

0

435,60

195,60

500,00

115

1.059,00

120,00

1.000,00

94

187.775,24

613100
613300

Издаци за комуналне услуге

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

613500

Издаци за услуге превоза и горива

613700

Издаци за текуће одржавање

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге
Укупно за потрошачко мјесто: 11020002

198.565,75

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

613500

Издаци за услуге превоза и горива

613700

Издаци за текуће одржавање

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге
Укупно за потрошачко мјесто: 11020005

Економски код

Индеx
5/3

4

5

210.463,29

491.724,96

110

3.858,00

2.572,00

4.000,00

104

14.835,70

6.427,55

16.585,98

112

225,00

25,00

2.000,00

889

1.504,15

0,00

4.000,00

266

49,20

0,00

200,00

407

6

0,00

0,00

300,00

0

1.197,90

489,00

1.200,00

100

0,00

0,00

1.300,00

0

219.976,84

521.310,94

Остварење

111

Доприноси послодавца

4

91.425,32

Буџет 2017.
5

43.934,97

2.611,95

Укупно за потрошачко мјесто: 11020006

Индекс

01.01-30.06.2016.

88.813,37

6
101

89.587,80

1.301,89
45.236,86

5/3

2.658,31

102

92.246,11

101

Секретаријат Владе

Назив потрошачког мјеста

Остварење
01.01-30.06.2016.

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

Буџет 2017.

3

3

Бруто плате и накнаде

Економски код

117

448.439,37

Остварење
2015.

2

11020007

232.481,86

Управна инспекција

Назив економског кода

1

Остварење
1.1-30.6.2016.

470.109,32

Назив потрошачког мјеста

11020006

101.140,30

Сектор за координацију политика и опште послове

Назив потрошачког мјеста

11020005

Економски код

2

3

4

Буџет 2017.
5

Индекс
5/3
6

127.332,01

63.962,76

108.754,32

85

25.895,22

13.462,51

52.000,00

201

Доприноси послодавца

845,88

422,94

845,93

100

Путни трошкови

434,53

477,77

4.500,00

1.036

613300

Издаци за комуналне услуге

773,12

396,25

1.000,00

129

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

799,40

0,00

1.100,00

138

613500

Издаци за услуге превоза и горива

97,78

200,55

500,00

511

613700

Издаци за текуће одржавање

508,95

0,00

1.000,00

196

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

217,80

97,80

300,00

138

613900

Уговорене услуге

292.200,00

174

821300

Набавка опреме

8.000,00

0

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100
613100

168.274,80
0,00

Укупно за потрошачко мјесто: 11020007
Укупно за главу: 1102
Глава

6

4.000,00

612100

Потр. мј.

5/3

5

1.286,00

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

4

0,00

611200

611100

Буџет 2017.
214.085,52

Бруто плате и накнаде

Потр. мј.

Индекс

1.1-30.6.2016.
95.433,00

611100

Потр. мј.

Остварење

Остварење
2015.

Назив економског кода

1103

Назив главе

Инспекторат

15

102.317,68
0,00

325.179,49

181.338,26

470.200,25

145

1.542.676,74

785.122,33

1.910.539,46

124

11030001

Потр. мј.
Економски код

Инспекторат

Назив потрошачког мјеста

1
Бруто плате и накнаде

611200

4

5/3
6

5

1.813.787,32

889.147,64

1.976.253,63

109

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

10.482,54

1.286,00

14.990,00

143

612100

Доприноси послодавца

50.750,11

25.589,18

55.349,13

109

613100

Путни трошкови

4.365,39

2.994,05

5.500,00

126

613200

Издаци за енергију

20.857,87

8.778,14

22.000,00

105

613300

Издаци за комуналне услуге

13.277,28

3.957,47

22.700,00

171

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

11.135,59

0,00

23.000,00

207

613500

Издаци за услуге превоза и горива

17.244,56

6.414,19

22.000,00

128

613600

Унајмљивање имовине и опреме

613700

Издаци за текуће одржавање

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

821300

Набавка опреме

Укупно за главу: 1103
Глава

1104

Назив главе

Економски код

4.094,04

8.200,00

100

2.390,27

12.000,00

112

4.853,73

2.358,30

6.800,00

140

22.996,52

3.037,45

61.702,00

268

0,00

55.000,00

0

1.988.614,23

950.046,73

2.285.494,76

115

1.988.614,23

950.046,73

2.285.494,76

115

Апелациона комисија
Апелациона комисија

Назив потрошачког мјеста

11040001

Потр. мј.

8.188,08
10.675,24

0,00

Укупно за потрошачко мјесто: 11030001

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

Остварење
1.1-30.6.2016.

3

Буџет 2017.

4

161.254,42

5

6
133

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

0,00

0,00

2.600,00

0

612100

Доприноси послодавца

5.132,35

2.579,10

7.753,97

151

613100

Путни трошкови

2.431,22

62,50

2.500,00

103

613300

Издаци за комуналне услуге

874,94

320,25

800,00

91

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

556,08

0,00

2.600,00

468

613500

Издаци за услуге превоза и горива

0,00

0,00

200,00

0

613700

Издаци за текуће одржавање

166,00

0,00

100,00

60

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

326,70

146,70

450,00

138

613900

Уговорене услуге

1.181,80

322,92

2.020,00

171

Укупно за главу: 1104
Глава

1105

Назив главе

Економски код

171.923,51

84.274,11

233.128,33

136

171.923,51

84.274,11

233.128,33

136

Одбор за запошљавање

Назив потрошачког мјеста

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

613300

Издаци за комуналне услуге

613400
613500
613700

Издаци за текуће одржавање

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

Остварење
1.1-30.6.2016.

3

Буџет 2017.

4

118.799,95

5
50.341,03

Индекс
5/3
6

122.697,12

103

0,00

0,00

2.600,00

0

2.904,38

816,83

5.158,15

178

801,25

25,00

800,00

100

1.792,40

648,58

2.800,00

156

Набавка материјала и ситног инвентара

0,00

0,00

1.500,00

0

Издаци за услуге превоза и горива

0,00

0,00

200,00

0

0,00

0,00

300,00

0

217,80

97,80

300,00

138

2.272,96

Укупно за потрошачко мјесто: 11050001
Укупно за главу: 1105
1106

214.104,36

Одбор за запошљавање

11050001

Потр. мј.

80.842,64

Индекс
5/3

611100

Укупно за потрошачко мјесто: 11040001

Глава

Индекс
Буџет 2017.

1.1-30.6.2016.

3

2

611100

Остварење

Остварење
2015.

Назив економског кода

Назив главе

Канцеларија за европске интеграције

16

452,10

2.000,00

88

126.788,74

52.381,34

138.355,27

109

126.788,74

52.381,34

138.355,27

109

11060001

Потр. мј.

Економски код

Канцеларија за европске интеграције

Назив потрошачког мјеста

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

3

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

613300
613400
613500

Издаци за услуге превоза и горива

613600

Унајмљивање имовине и опреме

613700

Издаци за текуће одржавање

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900
614300

Глава

1201

Потр. мј.

4

5/3

5

6

114.671,54

63.017,05

63.895,92

56

32.435,80

38.922,96

2.600,00

8

4.371,03

2.565,64

2.579,08

59

8.111,55

20.000,00

155

Издаци за комуналне услуге

2.184,34

1.757,65

3.000,00

137

Набавка материјала и ситног инвентара

1.514,80

0,00

4.000,00

264

1.178,23

2.873,96

5.000,00

424

27.720,00

16.170,00

28.000,00

101

0,00

0,00

1.000,00

0

1.601,70

2.199,31

400,00

25

Уговорене услуге

17.635,28

32.272,74

96.000,00

544

Грантови непрофитним организацијама

42.308,00

0,00

0,00

0

258.504,82

167.890,86

226.475,00

88

Укупно за главу: 1106

258.504,82

167.890,86

226.475,00

88

Укупно за раздио: 11

8.663.808,84

3.037.108,09

7.628.270,62

88

Назив раздјела

12

Буџет 2017.

12.884,10

Укупно за потрошачко мјесто: 11060001

Раздио

Индекс

Остварење
1.1-30.6.2016.

Назив главе

ПРАВОСУЂЕ БРЧКО ДИСТРИКТА
Правосудна комисија

Економски код

Правосудна комисија

Назив потрошачког мјеста

12010001

1

Остварење

Остварење
2015.

Назив економског кода
2

Индекс

1.1-30.6.2016.

3

Буџет 2017.

4

5/3

5

6

1.173.492,27

605.070,56

1.269.652,39

108

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

18.636,07

13.094,86

64.000,00

343

Доприноси послодавца

38.689,77

20.467,66

55.195,95

143

613100

Путни трошкови

12.868,37

8.276,40

18.150,00

141

613200

Издаци за енергију

81.235,60

2.927,90

80.000,00

98

613300

Издаци за комуналне услуге

28.191,64

11.727,72

30.000,00

106

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

28.367,73

12.790,51

32.000,00

113

613500

Издаци за услуге превоза и горива

13.310,88

5.924,24

20.000,00

150

613700

Издаци за текуће одржавање

96.373,12

44.713,97

140.000,00

145

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

6.156,28

3.061,27

10.000,00

162

613900

Уговорене услуге

456.056,54

1.370.411,00

111

821300

Набавка опреме

313.019,00

0

611100

Бруто плате и накнаде

611200
612100

821500

1.234.539,10
0,00

Набавка сталних средстава у облику права

29.877,27

Укупно за потрошачко мјесто: 12010001
Укупно за главу: 1201
1202

Глава
Потр.мј.

Назив главе

0,00

0,00

0

2.761.738,10

1.184.111,63

3.402.428,34

123

2.761.738,10

1.184.111,63

3.402.428,34

123

Основни суд
Назив потрошачког мјеста

12020001

Економски код

0,00

Основни суд
Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

3

Остварење
1.1-30.6.2016.
4

Буџет 2017.
5

Индекс
5/3
6

2.868.462,35

1.514.948,75

2.999.956,76

105

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

80.600,38

36.191,03

74.000,00

92

612100

Доприноси послодавца

86.985,82

46.077,76

82.988,08

95

613100

Путни трошкови

19.836,23

7.612,70

21.000,00

106

613200

Издаци за енергију

613300

Издаци за комуналне услуге

613400
613500
613700

Издаци за текуће одржавање

611100

Бруто плате и накнаде

611200

64.052,12

22.900,32

69.000,00

108

133.339,37

62.675,78

201.000,00

151

Набавка материјала и ситног инвентара

49.925,33

12.310,60

110.000,00

220

Издаци за услуге превоза и горива

11.408,26

5.297,55

15.000,00

131

6.018,55

5.364,23

22.000,00

366

17

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

821300

Набавка опреме

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање
Укупно за потрошачко мјесто: 12020001
Укупно за главу: 1202

Глава

1203

Назив главе

Економски код
1

2

106

0,00

63.259,00

1.303

0,00

0,00

5.000,00

0

3.666.129,99

1.854.255,80

4.026.353,84

110

3.666.129,99

1.854.255,80

4.026.353,84

110

Остварење
1.1-30.6.2016.

Буџет 2017.

Индекс
5/3

3

4

5

873.106,31

451.820,78

921.054,39

105

1.420,00

6.880,65

34.000,00

2.394

20.497,37

10.659,82

22.225,34

108

12.729,58

5.391,65

16.000,00

126

4.445,62

1.911,83

6.800,00

153

11.955,05

0,00

20.000,00

167

4.159,92

1.122,55

5.000,00

120

Издаци за текуће одржавање

2.061,84

2.698,67

8.500,00

412

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

2.935,64

622,05

3.700,00

126

17.247,68

3.920,64

26.000,00

151

0,00

70.000,00

0

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

613300

Издаци за комуналне услуге

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

613500

Издаци за услуге превоза и горива

613700
613800
613900

Уговорене услуге

821300

Набавка опреме

0,00

Укупно за потрошачко мјесто: 12030001
Укупно за главу: 1203

Потр.мј.

132

4.855,50

Остварење
2015.

Назив економског кода

1204

10.000,00
353.150,00

Апелациони суд

Назив потрошачког мјеста

611100

Глава

2.955,65
137.921,43

Апелациони суд

12030001

Потр. мј.

7.550,55
333.095,53

Назив главе

950.559,01

485.028,64

1.133.279,73

119

950.559,01

485.028,64

1.133.279,73

119

Тужилаштво
Назив потрошачког мјеста

12040001

Економски код

6

Тужилаштво
Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

Остварење
1.1-30.6.2016.

3

Буџет 2017.

4

5

Индекс
5/3
6

1.026.371,42

539.761,42

1.055.561,59

103

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

41.254,60

14.600,10

48.920,00

119

612100

Доприноси послодавца

33.918,04

17.405,53

32.854,33

97

613100

Путни трошкови

16.265,55

7.478,10

18.950,00

117

613300

Издаци за комуналне услуге

10.853,51

4.320,75

23.000,00

212

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

14.219,04

2.716,33

25.000,00

176

613500

Издаци за услуге превоза и горива

6.426,83

2.297,08

8.500,00

132

613700

Издаци за текуће одржавање

5.951,66

1.747,58

8.000,00

134

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

821300

Набавка опреме

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Укупно за главу: 1204
1205

Потр. мј.

Назив главе

5.120,00

103

173.910,00

129

30.318,00

0

0,00

1.295.145,60

653.945,72

1.430.133,92

110

1.295.145,60

653.945,72

1.430.133,92

110

Правобранилаштво
Назив потрошачког мјеста

12050001

Економски код

2.481,12
61.137,71

0,00

Укупно за потрошачко мјесто: 12040001

Глава

4.959,45
134.925,50

Правобранилаштво
Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

Остварење
1.1-30.6.2016.

Буџет 2017.

Индекс
5/3

3

4

5

576.492,85

304.793,58

755.706,00

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

11.885,66

1.420,00

10.500,00

88

Доприноси послодавца

16.754,89

9.267,71

19.702,51

118

613100

Путни трошкови

10.637,30

6.883,88

15.000,00

141

613200

Издаци за енергију

6.395,03

3.431,35

8.000,00

125

613300

Издаци за комуналне услуге

6.506,66

2.973,81

9.000,00

138

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

11.965,26

2.966,76

20.000,00

167

611100

Бруто плате и накнаде

611200
612100

18

6
131

613500

Издаци за услуге превоза и горива

2.202,44

764,36

4.000,00

182

613700

Издаци за текуће одржавање

1.948,83

796,31

5.500,00

282

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

1.777,08

415,65

2.600,00

146

613900

Уговорене услуге

9.585,34

4.218,78

14.100,00

147

821300

Набавка опреме

0,00

0,00

70.000,00

0

821500

Набавка сталних средстава у облику права

0,00

0,00

15.000,00

0

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

0,00

Укупно за потрошачко мјесто: 12050001
Укупно за главу: 1205
Глава

1206

Назив главе

145

656.151,34

338.157,19

949.108,51

145

Канцеларија за правну помоћ

Назив потрошачког мјеста

Назив економског кода

1

Остварење

2015.

2

Инде.
Буџет 2017.

1.1-30.6.2016.

5/3

3

4

5

469.277,08

212.586,68

429.646,68

6

850,00

100,00

27.000,00

92

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

25.949,21

11.496,56

23.177,09

89

613100

Путни трошкови

2.512,50

1.634,20

4.000,00

159

613300

Издаци за комуналне услуге

4.451,45

1.747,19

5.300,00

119

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

3.655,92

299,47

6.200,00

170

613500

Издаци за услуге превоза и горива

1.029,35

310,73

2.000,00

194

613700

Издаци за текуће одржавање

1.667,57

54,83

3.500,00

210

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

2.331,66

1.049,81

2.660,00

114

613900

Уговорене услуге

5.714,87

1.357,53

8.500,00

149

821300

Набавка опреме

0,00

0,00

29.659,00

0

Укупно за потрошачко мјесто: 12060001

Глава

1301

Потр. мј.

230.637,00

541.642,77

105

Укупно за главу: 1206

517.439,61

230.637,00

541.642,77

105

Укупно за раздио: 12

9.847.163,65

4.746.135,98

Назив главе

Економски код

117

Униформисана крим полиција Дистрикта
Униформисана крим полиција и друго

Назив потрошачког мјеста

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

613200

Издаци за енергију

613300

Издаци за комуналне услуге

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

613500

Издаци за услуге превоза и горива

613600

Унајмљивање имовине и опреме

613700

Издаци за текуће одржавање

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

614200

Грантови појединцима

821300

Набавка опреме

3

Укупно за главу: 1301
Администрација

19

Индекс

Остварење
1.1-30.6.2016.

Буџет 2017.

4

5/3

5

6

7.466.938,35

3.711.192,91

8.872.534,22

119

95.314,63

72.784,46

128.367,00

135

685.647,99

343.113,80

765.600,01

112

32.457,69

21.721,52

58.500,00

180

80.052,30

22.661,70

133.200,00

166

95.566,69

33.211,90

136.250,00

143

112.334,43

132.372,02

526.300,00

469

154.119,66

58.485,19

217.000,00

141

4.511,44

3.135,32

7.000,00

155

219.258,03

18.052,45

351.100,00

160

39.830,50

12.464,80

51.000,00

128

114.863,67

34.676,75

363.500,00

316

26.997,75

33.059,55

59.500,00

220

546.514,49

Укупно за потрошачко мјесто: 13010001

Назив главе

11.482.947,11

ПОЛИЦИЈА ДИСТРИКТА

13010001

1302

3.176

517.439,61

Назив раздјела

13

Раздио

Глава

0

949.108,51

Остварење
Економски код

0,00

338.157,19

Канцеларија за правну помоћ

12060001

Потр. мј.

225,00

656.151,34

0,00

0,00

0

9.674.407,62

4.496.932,37

11.669.851,23

121

9.674.407,62

4.496.932,37

11.669.851,23

121

13020001

Потр. мј.
Економски код

Администрација

Назив потрошачког мјеста

1

2

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

613300

Издаци за комуналне услуге

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

613600
613700
613900

Уговорене услуге

373.099,77

176.689,16

412.690,35

111

0,00

8.000,00

0

10.682,60

4.932,09

13.430,06

126

748,25

0,00

1.500,00

200

1.250,00

103

31.500,00

235

Унајмљивање имовине и опреме

1.639,40

0,00

2.700,00

165

Издаци за текуће одржавање

4.023,25

0,00

5.000,00

124

1.140,00

118

405.949,18

181.621,25

478.070,41

118

4.678.553,62

12.147.921,64

121

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЈЕДНОСТ

Пододјељење за заштиту и спасавање

Назив потрошачког мјеста

1

Остварење
2015.

2

Остварење
1.1-30.6.2016.

3

4

5

6

2.134.539,42

125

17.183,51

12.413,98

20.000,00

116

107.765,43

53.892,93

126.492,39

117

8.260,00

0

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

613200

Издаци за енергију

613300

Издаци за комуналне услуге

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

613500

Издаци за услуге превоза и горива

613600

Унајмљивање имовине и опреме

613700

Издаци за текуће одржавање

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

614300

Грантови непрофитним организацијама

323.904,82

821200

Набавка грађевина

821300

Набавка опреме

0,00

0,00

31.681,02

14.673,22

50.000,00

158

8.830,65

3.239,77

14.390,00

163

118.136,74

1.070,00

152.800,00

129

32.485,78

8.746,07

63.000,00

194

9.434,88

Укупно за главу: 1401

Индекс
5/3

816.430,79

611200

Укупно за потрошачко мјесто: 14010001

Буџет 2017.

1.703.767,53

Бруто плате и накнаде

0,00

10.000,00

106

661.000,00

315

12.892,31

19.740,00

108

44.510,75

1.168.620,00

121

597.500,00

184

209.808,79

22.194,66

18.210,50
965.302,86

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0

3.901,95

0,00

118.500,00

3.037

3.550.414,46

990.064,48

5.174.841,81

146

3.550.414,46

990.064,48

5.174.841,81

146

Пододјељење за издавање дозвола и овлашћења у грађевинарству, осталим гранама

Назив главе
14020001

Економски код

175

478.070,41

611100

Потр. мј.

2.000,00

181.621,25

10.080.356,80

Назив економског кода

1402

0,00

405.949,18

Пододјељење за заштиту и спасавање

Назив главе

Економски код

Глава

6

0,00

14010001

Потр. мј.

5

0,00

Назив раздјела

1401

4

1.216,18

Укупно за раздио: 13

Глава

5/3

3

13.399,73

Укупно за главу: 1302

14

Индекс
Буџет 2017.

1.1-30.6.2016.

0,00

Укупно за потрошачко мјесто: 13020001

Раздио

Остварење

Остварење
2015.

Назив економског кода

Пододјељење за издавање дозвола и овлашћења у грађевинарств.

Назив потрошачког мјеста

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

Индекс

Остварење
1.1-30.6.2016.

3

Буџет 2017.

4

179.224,79

5

6

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

0,00

0,00

1.500,00

0

612100

Доприноси послодавца

5.286,65

2.643,56

5.306,58

100

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

1.370,59

0,00

4.190,00

306

613500

Издаци за услуге превоза и горива

966,69

122,85

1.000,00

103

613700

Издаци за текуће одржавање

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

821300

Набавка опреме

0,00

0,00

2.500,00

0

331,65

489,00

480,00

145

7.385,96

0,00

101.200,00

1.370

0,00

0,00

1.500,00

0

194.566,33

20

187.353,72

105

611100

Укупно за потрошачко мјесто: 14020001

85.812,32

5/3

89.067,73

305.030,30

157

Укупно за главу: 1402
1403

Глава

Назив главе

Назив потрошачког мјеста

305.030,30

157

Служба заједничких послова
Остварење

Економски код

89.067,73

Служба заједничких послова

14030001

Потр. мј.

194.566,33

Назив економског кода

1

Остварење

2015.

2

3

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Индекс
Буџет 2017.

1.1-30.6.2016.
4

131.072,68

5
66.114,95

5/3
6

146.366,52

112

0,00

0,00

2.600,00

0

Доприноси послодавца

2.555,16

1.297,36

3.850,20

151

613100

Путни трошкови

4.898,97

2.292,10

10.200,00

208

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

596,37

0,00

1.400,00

235

613500

Издаци за услуге превоза и горива

1.718,17

907,65

2.000,00

116

613700

Издаци за текуће одржавање

515,15

0,00

3.000,00

582

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

118,80

0,00

240,00

202

613900

Уговорене услуге

9.940,20

Укупно за потрошачко мјесто: 14030001

1501

Глава

222

191.756,72

127

Укупно за главу: 1403

151.415,50

72.695,66

191.756,72

127

Укупно за раздио: 14

3.896.396,29

5.671.628,83

146

Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ

Назив главе

Назив потрошачког мјеста

Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ
Остварење

Економски код

1.151.827,87

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

15010001

Потр.мј.

22.100,00

72.695,66

Назив раздјела

15

Раздио

2.083,60

151.415,50

Назив економског кода

1

Остварење

2015.

2

1.1-30.6.2016.

3

Буџет 2017.

4

5

Индекс
5/3
6

148.081,50

131

0,00

12.658,00

0

525,49

1.691,86

202

106,00

2.170,00

254

39.711,97

3.299,50

40.000,00

101

Издаци за комуналне услуге

4.071,72

1.420,74

4.500,00

111

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

3.376,93

16.940,69

34.060,00

1.009

613500

Издаци за услуге превоза и горива

1.214,34

427,86

1.350,00

111

613700

Издаци за текуће одржавање

395,31

404,16

4.900,00

1.240

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

1.013,36

433,95

1.280,00

126

613900

Уговорене услуге

614300

Грантови непрофитним организацијама

821200

Набавка грађевина

821300

Набавка опреме

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

611100

Бруто плате и накнаде

113.076,56

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

0,00

612100

Доприноси послодавца

838,24

613100

Путни трошкови

853,75

613200

Издаци за енергију

613300

Потр. мј.

9.063,92

63.100,00

258

205.000,00

2.929.300,00

141

0,00

88.076,00

683

0,00

1.000,00

0

0,00

86.649,04

195

0,00
44.546,49

Укупно за главу: 1501
1502

24.468,54
2.076.280,85
12.899,27

Укупно за потрошачко мјесто: 15010001

Глава

Назив главе

2.322.747,33

296.167,29

3.418.816,40

147

2.322.747,33

296.167,29

3.418.816,40

147

Пододјељење за информатику
Пододјељење за информатику

Назив потрошачког мјеста

15020001

Остварење
Економски код

58.544,98

Назив економског кода

1

2015.

2

Остварење

Индекс
Буџет 2017.

1.1-30.6.2016.

5/3

3

4

5

276.288,35

155.483,43

331.864,44

6
120

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

1.286,00

0,00

5.200,00

404

612100

Доприноси послодавца

6.964,33

4.619,51

10.492,63

151

613100

Путни трошкови

3.209,44

942,05

6.600,00

206

613200

Издаци за енергију

19.972,17

9.661,49

25.000,00

125

613300

Издаци за комуналне услуге

24.399,69

6.658,67

19.950,00

82

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

3.855,54

0,00

5.250,00

136

21

613500

Издаци за услуге превоза и горива

92,35

216,13

800,00

866

613700

Издаци за текуће одржавање

54,83

0,00

30.000,00

54.715

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

818,10

342,30

1.300,00

159

613900

Уговорене услуге

2.003,13

10.144,10

41.800,00

2.087

821300

Набавка опреме

0,00

0,00

32.302,78

0

821500

Набавка сталних средстава у облику права

0,00

0,00

180.000,00

0

Укупно за потрошачко мјесто: 15020001
Укупно за главу: 1502
Глава

1503

Назив главе

Економски код

188.067,68

690.559,85

204

338.943,93

188.067,68

690.559,85

204

Пододјељење за људске ресурсе
Пододјељење за људске ресурсе

Назив потрошачког мјеста

15030001

Потр. мј.

338.943,93

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

Индекс

Остварење
1.1-30.6.2016.

Буџет 2017.

5/3

3

4

5

277.152,33

142.538,30

294.888,66

6
106

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

0,00

0,00

13.900,00

0

612100

Доприноси послодавца

6.345,99

4.216,30

8.016,79

126

613100

Путни трошкови

3.386,63

980,40

5.050,00

149

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

3.798,64

0,00

6.850,00

180

613500

Издаци за услуге превоза и горива

1.358,45

664,59

1.550,00

114

613700

Издаци за текуће одржавање

442,06

26,96

3.000,00

679

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

1.759,29

317,85

1.700,00

97

613900

Уговорене услуге

4.346,87

435,50

21.900,00

504

Укупно за потрошачко мјесто: 15030001
Укупно за главу: 1503
1504

Глава
Потр. мј.

Назив главе

2

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

613300
613400
613500

Издаци за услуге превоза и горива

613700

Издаци за текуће одржавање

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

298.590,26

149.179,90

356.855,45

120

Индекс

Остварење
1.1-30.6.2016.

Буџет 2017.

5/3

3

4

5

251.758,39

126.992,63

302.504,10

6
120

0,00

0,00

3.300,00

0

8.963,30

4.485,78

10.528,35

117

939,00

100,00

1.150,00

122

Издаци за комуналне услуге

2.799,12

1.048,45

3.700,00

132

Набавка материјала и ситног инвентара

2.417,61

0,00

3.880,00

160

Укупно за потрошачко мјесто: 15040001
Укупно за главу: 1504

Потр. мј.

120

Остварење
2015.

Назив економског кода

1505

356.855,45

Пододјељење за јавне набавке

Назив потрошачког мјеста

1

Глава

149.179,90

Пододјељење за јавне набавке

15040001

Економски код

298.590,26

Назив главе

0,00

300,00

0

0,00

1.200,00

1.282

712,80

293,40

900,00

126

1.424,85

877,50

3.900,00

274

269.108,67

133.797,76

331.362,45

123

269.108,67

133.797,76

331.362,45

123

Служба заједничких послова Одјељења
Служба заједничких послова Одјељења

Назив потрошачког мјеста

15050001

Економски код

0,00
93,60

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

3

Остварење
1.1-30.6.2016.
4

Индекс
Буџет 2017.

5/3

5

6

132.402,56

58.986,37

133.281,36

101

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

4.818,95

1.286,00

4.600,00

95

612100

Доприноси послодавца

3.548,89

1.734,84

0,00

0

613100

Путни трошкови

872,34

91,00

3.010,00

345

613300

Издаци за комуналне услуге

1.711,53

519,80

1.590,00

93

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

188,10

97,80

240,00

128

613900

Уговорене услуге

611100

Бруто плате и накнаде

611200

6.164,73

Укупно за потрошачко мјесто: 15050001

149.707,10

22

2.820,00
65.535,81

7.200,00
149.921,36

117
100

16

Раздио

149.707,10

65.535,81

149.921,36

100

Укупно за раздио: 15

3.379.097,29

832.748,44

4.947.515,51

146

ДИРЕКЦИЈА ЗА ФИНАНСИЈЕ

Назив раздјела

1601

Глава

Укупно за главу: 1505

Канцеларија директора Дирекције за финансије

Назив главе
16010001

Потр. мј.

Економски код

Канцеларија директора Дирекције за финансије

Назив потрошачког мјеста

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

Остварење
1.1-30.6.2016.

Буџет 2017.

3

4

5

206.580,03

102.942,57

221.207,28

Индекс
5/3
6
107

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

0,00

0,00

12.000,00

0

612100

Доприноси послодавца

9.273,29

4.342,40

8.729,35

94

613100

Путни трошкови

1.616,10

822,32

3.879,00

240

613500

Издаци за услуге превоза и горива

2.583,85

897,26

3.288,00

127

613700

Издаци за текуће одржавање

996,87

1.002,83

2.858,00

287

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

157,50

157,50

158,00

100

613900

Уговорене услуге

4.906,03

1.308,93

67.497,00

1.376

821300

Набавка опреме

0,00

0,00

65.000,00

0

Укупно за потрошачко мјесто: 16010001
Укупно за главу: 1601
Глава

1602

Назив главе

Економски код

2

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

613200

Издаци за енергију

613300

Издаци за комуналне услуге

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

613500

Издаци за услуге превоза и горива

613700
613800
613900

Уговорене услуге

821300

Набавка опреме

226.113,67

111.473,81

384.616,63

170

Индекс

Остварење
1.1-30.6.2016.

3

Буџет 2017.

4

5

5/3
6

120.741,03

58.774,94

145.040,46

120

25.428,82

15.536,87

36.500,00

144

5.598,75

2.771,00

7.130,00

127

980,00

0,00

1.300,00

133

57.860,95

12.311,90

68.000,00

118

166.398,05

39.486,64

201.100,00

121

36.353,32

15.564,20

89.500,00

246

429,58

206,41

150,00

35

Издаци за текуће одржавање

5.666,02

9.633,62

44.200,00

780

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

7.096,30

3.237,00

8.700,00

123

102.644,28

33.581,22

109.400,00

107

210.000,00

0

0,00

Укупно за потрошачко мјесто: 16020001
Укупно за главу: 1602

Потр. мј.

170

Остварење
2015.

Назив економског кода

1603

384.616,63

Стручна служба Дирекције за финансије

Назив потрошачког мјеста

1

Глава

111.473,81

Стручна служба Дирекције за финансије

16020001

Потр. мј.

226.113,67

Назив главе

529.197,10

191.103,80

921.020,46

174

529.197,10

191.103,80

921.020,46

174

Трезор
Трезор

Назив потрошачког мјеста

16030001

Остварење
Економски код

0,00

Назив економског кода

1

2

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

613500

Издаци за услуге превоза и горива

613700

Издаци за текуће одржавање

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

Остварење

2015.
3

4

5

967.730,43

471.841,10

973.237,18

0,00

6
101

5.200,00

0

16.070,84

39.388,80

119

5.558,05

745,00

22.700,00

408

0,00

0,00

6.000,00

0

2.245,97

881,54

5.800,00

258

2.266,45

43.890,80

41.000,00

1.809

11.760,15

11.045,08

35.500,00

302

1.204.393,80

23

0,00

5/3

33.229,75

181.603,00

Укупно за потрошачко мјесто: 16030001

Индекс
Буџет 2017.

1.1-30.6.2016.

51.217,60
595.691,96

147.700,00
1.276.525,98

81
106

16030002

Потр. мј.

Економски код

Судске пресуде и рјешења, судска и вансудска поравнања

Назив потрошачког мјеста

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

Индекс

Остварење
1.1-30.6.2016.

3

Буџет 2017.

4

5/3

5

6

611100

Бруто плате и накнаде

0,00

0,00

0,00

0

612100

Доприноси послодавца

0,00

0,00

0,00

0

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

0,00

Укупно за потрошачко мјесто: 16030002

Економски код

Остварење
2015.

2

Остварење
1.1-30.6.2016.

3

Набавка материјала и ситног инвентара

613900

Уговорене услуге

616200

Издаци за иностране камате

616300

Камате на домаће позајмљивање

616400

Остале накнаде везане за позајмљивање

823100

Отплате дугова примљених кроз државу

1.527.437,70

823300

Отплате домаћег задуживања

Економски код
1

2

186.832,98

104.168,92

151.520,00

81

1.199.235,28

241.908,69

307.031,00

26

901.770,41

5.095.920,00

334

549.730,00

119

305.402,53

16.140.530,09

6.494.496,05

7.011.421,00

43

25.347.843,14

8.491.828,98

9.287.946,98

37

Остварење
1.1-30.6.2016.

Буџет 2017.

4

5

Индеx
5/3
6

1.439.597,74

104

4.501,75

3.858,00

21.000,00

466

39.859,16

19.733,25

42.950,10

108

4.541,05

774,50

10.000,00

220

Издаци за услуге превоза и горива

5.129,21

1.719,86

9.000,00

175

Издаци за текуће одржавање

6.363,39

469,27

9.000,00

141

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

613500
613700
613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

1.390.739,92

Укупно за потрошачко мјесто: 16040001

Потр. мј.

129

664.218,56

611200

1701

7

81.270,00

3

Бруто плате и накнаде

Глава

825.950,00

23.822,60

Остварење
2015.

Назив економског кода

17

4.917.417,25

Пореска управа

Назив потрошачког мјеста

611100

Раздио

0

Пореска управа

16040001

Потр. мј.

6
0,00

62.806,07

461.615,57

Укупно за главу: 1603
Назив главе

12

Индекс
5/3

5
5,65

12.702.602,49

Укупно за потрошачко мјесто: 16030003

1604

0
12

1.000.000,00

Буџет 2017.

4
0,00

613400

Глава

1.401.640,97

0,00
1.000.000,00

Домаћа и страна позајмљивања и отплате дуга

Назив економског кода

1

1.401.640,97

8.002.919,25

Назив потрошачког мјеста

16030003

Потр. мј.

0,00

8.002.919,25

1.078,52

647,20

1.500,00

139

77.517,53

56.440,20

142.000,00

183

1.529.730,53

747.860,84

1.675.047,84

109

Укупно за главу: 1604

1.529.730,53

747.860,84

1.675.047,84

109

Укупно за раздио: 16

27.632.884,44

9.542.267,43

12.268.631,91

44

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ, СПОРТ И КУЛТУРУ

Назив раздјела
Назив главе

Пододјељење за привредни развој

17010001

Назив потрошачког мјеста

Економски код

Пододјељење за привредни развој
Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

Остварење
1.1-30.6.2016.

Буџет 2017.

Индекс
5/3

3

4

5

286.508,85

149.257,71

303.178,91

106

0,00

3.858,00

300

5.987,53

13.333,97

111

2.280,69

17.400,00

139

658,19

1.890,00

112

5.110,26

391,00

5.100,00

100

2.673,84

1.141,78

2.450,00

92

Издаци за текуће одржавање

2.367,02

2.026,57

3.800,00

161

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

1.720,87

623,65

1.641,00

95

25.359,92

15.333,30

215.282,00

849

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

1.286,00

612100

Доприноси послодавца

11.981,29

613100

Путни трошкови

12.552,24

613300

Издаци за комуналне услуге

1.683,75

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

613500

Издаци за услуге превоза и горива

613700
613800
613900

Уговорене услуге

24

6

614100

Грантови другим нивоима владе

614300

Грантови непрофитним организацијама

614400

Субвенције јавним предузећима

614500

Субвенције приватним предузећима

8.425.245,00

112

821200

Набавка грађевина

0,00

0,00

167.820,10

0

821300

Набавка опреме

0,00

0,00

130.000,00

0

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Потр. мј.

Назив главе

2.672.500,00

4.650.206,24

0,00

62

4.500,00

0,00

117

70.000,00

0

12.288.691,32

4.827.906,66

12.137.998,98

99

12.288.691,32

4.827.906,66

12.137.998,98

99

Пододјељење за туризам, културу и спорт

Назив потрошачког мјеста

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

Индекс

Остварење
1.1-30.6.2016.

Буџет 2017.

5/3

3

4

5

399.265,67

176.117,51

417.443,87

6
105

6.344,10

7.911,98

2.572,00

41

14.268,72

6.476,17

15.459,80

108

419,74

487,86

1.585,00

378

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

613200

Издаци за енергију

75.016,53

20.821,60

74.000,00

99

613300

Издаци за комуналне услуге

18.600,91

8.207,42

23.944,00

129

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

112.994,57

164,00

116.400,00

103

613500

Издаци за услуге превоза и горива

2.333,99

387,63

3.100,00

133

613700

Издаци за текуће одржавање

3.217,40

150,00

6.600,00

205

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

614200

Грантови појединцима

614300

Грантови непрофитним организацијама

821200

Набавка грађевина

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Раздио

1801

Глава

1.689,00

115

742.974,00

99

99.259,70

300,00

111.000,00

112

3.159.704,24

127.000,00

3.917.400,00

124

10.000,00

441.171,93

0,00

0
11.271

592.389,13

5.950.807,25

128

Укупно за главу: 1702

4.640.469,52

592.389,13

5.950.807,25

128

Укупно за раздио: 17

16.929.160,84

5.420.295,79

18.088.806,23

107

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО И ВОДОПРИВРЕДУ
Пододјељење за анализу и административну подршку и рурални развој

Назив главе

Назив потрошачког мјеста

Пододјељење за анализу и административну подршку и рурални разв.

Остварење
Економски код

Назив економског кода

1

Остварење

2015.

2

1.1-30.6.2016.

3

4

194.246,30

5

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

613300

Издаци за комуналне услуге

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

613500

Издаци за услуге превоза и горива

613700

Издаци за текуће одржавање

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

614500

Субвенције приватним предузећима

0,00

0,00

821300

Набавка опреме

0,00

0,00

Укупно за потрошачко мјесто: 18010001
Укупно за главу: 1801
Назив главе

Пододјељење за пољопривреду

25

Индекс
5/3

Буџет 2017.

611100

1802

75.467,65

4.640.469,52

18010001

Потр. мј.

489,00
233.875,96

0,00

Назив раздјела

18

1.468,85
746.905,51

669,59

Укупно за потрошачко мјесто: 17020001

Глава

0,00

100

Пододјељење за туризам, културу и спорт

17020001

Економски код

100.000,00

0,00

7.499.936,28

Укупно за главу: 1701
1702

0,00

3.861,00

Укупно за потрошачко мјесто: 17010001

Глава

100.000,00
4.333.650,00

6
115

99.309,78

224.295,78

0,00

1.286,50

3.000,00

0

6.619,29

3.322,41

8.411,51

127

2.551,21

482,75

4.000,00

157

2.953,74

1.154,37

5.000,00

169

5.741,79

388,00

18.000,00

313

0,00

0,00

1.300,00

0

0,00

0,00

4.000,00

0

3.385,80

1.613,70

4.500,00

133

18.874,55

10.114,07

84.500,00

448

0,00
10.000,00

0
0

234.372,68

117.671,58

367.007,29

157

234.372,68

117.671,58

367.007,29

157

18020001

Потр. мј.

Економски код

Пододјељење за пољопривреду

Назив потрошачког мјеста

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

611100

Бруто плате и накнаде

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

613200

Издаци за енергију

613300

Издаци за комуналне услуге

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

613500

Издаци за услуге превоза и горива

613600

Унајмљивање имовине и опреме

613700

Издаци за текуће одржавање

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

614200

Грантови појединцима

614300

Грантови непрофитним организацијама

821300

Набавка опреме

1803

Глава
Потр. мј.

Назив главе

5

429.299,46

216.303,85

437.806,44

6
102

12.059,30

6.076,80

8.861,04

73

579,30

861,71

3.500,00

604

32.575,02

2.153,33

33.500,00

103

7.640,65

3.441,22

10.800,00

141

39.851,00

2.554,11

72.030,00

181

14.500,00

165

8.782,59

2.441,17

21.490,56

0,00

5.825,96

1.290,14

13.000,00

223

575,60

342,45

800,00

139

252.693,52

7.191,90

463.000,00

183

12.213.637,10

0,00

8.525.000,00

70

0,00

112.500,00

662

0,00

50.000,00

0

0,00

0

13.042.010,06

242.656,68

9.745.297,48

75

13.042.010,06

242.656,68

9.745.297,48

75

Пододјељење за шумарство и водопривреду
Пододјељење за шумарство и водопривреду

Назив потрошачког мјеста

18030001

Економски код

5/3

4

0,00

Укупно за главу: 1802

Буџет 2017.

3

17.000,00

Укупно за потрошачко мјесто: 18020001

Индекс

Остварење
1.1-30.6.2016.

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

Индекс

Остварење
1.1-30.6.2016.

Буџет 2017.

5/3

3

4

5

238.482,49

121.429,82

273.463,52

6
115

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

2.572,50

0,00

3.000,00

117

612100

Доприноси послодавца

6.975,43

3.615,96

8.998,35

129

613100

Путни трошкови

1.023,00

563,80

2.000,00

196

613200

Издаци за енергију

31.757,21

17.978,97

30.000,00

94

613300

Издаци за комуналне услуге

2.419,28

219,66

2.500,00

103

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

6.908,79

4.634,20

12.000,00

174

613500

Издаци за услуге превоза и горива

10.046,06

4.631,17

10.100,00

101

613600

Унајмљивање имовине и опреме

613700

Издаци за текуће одржавање

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900
614200

0,00

0,00

257.991,45

33.630,80

1.000,00

0

353.000,00

137

211,15

0,00

500,00

237

Уговорене услуге

14.443,70

490,00

75.500,00

523

Грантови појединцима

17.314,59

0,00

55.000,00

318

614300

Грантови непрофитним организацијама

34.000,00

0,00

55.000,00

162

615200

Капитални грантови појединцима, непрофитним органи.

35.299,50

0,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

0,00

Укупно за потрошачко мјесто: 18030001
Укупно за главу: 1803
Глава

1804

Потр. мј.

Назив главе

0

977.792,20

0

659.445,15

187.194,38

1.859.854,07

282

659.445,15

187.194,38

1.859.854,07

282

Пододјељење за ветеринарство
Пододјељење за ветеринарство

Назив потрошачког мјеста

18040001

Економски код

0,00

0,00

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

Буџет 2017.

5/3

3

4

5

440.981,24

221.652,02

472.571,68

107

12.546,21

6.357,59

13.782,94

110

611100

Бруто плате и накнаде

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

613200

Издаци за енергију

613300

Издаци за комуналне услуге

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

613500

Издаци за услуге превоза и горива

11.676,59

26

Индекс

Остварење
1.1-30.6.2016.

6

1.441,50

381,25

2.500,00

173

13.994,39

2.715,05

18.000,00

129

4.822,08

1.843,86

9.500,00

197

60.700,11

0,00

165.000,00

272

3.094,18

17.000,00

146

613700

Издаци за текуће одржавање

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

614200

Грантови појединцима
Укупно за потрошачко мјесто: 18040001
Укупно за главу: 1804

Укупно за раздио: 18

1901

Глава

20.000,00

339

0,00

1.300,00

216

178.223,17

850,79

210.000,00

118

575,00

0,00

10.000,00

1.739

731.466,46

237.940,65

939.654,62

128

731.466,46

237.940,65

939.654,62

128

12.911.813,46

88

Служба за администрацију и статистику Одјељења

Назив главе

Назив потрошачког мјеста

Служба за администрацију и статистику Одјељења
Остварење

Економски код

785.463,29

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

19010001

Потр. мј.

1.045,91

603,20

14.667.294,35

Назив раздјела

19

Раздио

5.902,97

Назив економског кода

1

2

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100
613100

Остварење

2015.

1.1-30.6.2016.

3

4

187.408,62

Индекс
5/3

Буџет 2017.
5

99.598,27

6

216.141,07

115

0,00

0,00

4.501,00

0

Доприноси послодавца

6.236,36

3.099,98

9.684,63

155

Путни трошкови

2.223,14

93,75

8.100,00

364

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

3.006,60

0,00

5.000,00

166

613500

Издаци за услуге превоза и горива

677,14

278,82

3.000,00

443

613700

Издаци за текуће одржавање

554,50

236,18

4.400,00

794

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

2.983,05

1.647,75

4.100,00

137

613900

Уговорене услуге

614300

Грантови непрофитним организацијама

614400

Субвенције јавним предузећима

821300

2.765.075,71
15.000,00
15.313.356,70

Набавка опреме

Укупно за главу: 1901
1902

Потр. мј.

Назив главе

0,00

111

0,00

0

20.600.000,00

135

5.484.855,68

0

18.296.521,82

8.643.382,10

29.402.002,38

161

18.296.521,82

8.643.382,10

29.402.002,38

161

Пододјељење за јавно здравство
Пододјељење за јавно здравство

Назив потрошачког мјеста

19020001

Економски код

3.062.220,00

0,00
7.250.000,00

0,00

Укупно за потрошачко мјесто: 19010001

Глава

1.288.427,35

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

Индекс

Остварење
1.1-30.6.2016.

3

Буџет 2017.

4

5

5/3
6

80.726,61

330.649,84

261

0,00

1.286,00

9.787,00

0

7.655,96

4.292,24

11.485,10

150

162,50

0,00

1.900,00

1.169

Издаци за енергију

7.686,69

1.441,20

11.300,00

147

Издаци за комуналне услуге

2.181,62

828,45

4.110,00

188

280.548,03

0,00

339.800,00

121

611100

Бруто плате и накнаде

126.553,08

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

613200
613300
613400

Набавка материјала и ситног инвентара

613500

Издаци за услуге превоза и горива

7.885,22

830,12

5.300,00

67

613700

Издаци за текуће одржавање

1.575,78

13.747,91

58.200,00

3.693

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн

613900

Уговорене услуге

821300

Набавка опреме

Укупно за главу: 1902
1905

Потр. мј.

Економски код

238,96

750,00

319

2.231,50

56.000,00

825

0,00

Укупно за потрошачко мјесто: 19020001

Глава

234,90
6.785,92

Назив главе

0,00

287.606,52

0

441.269,70

105.622,99

1.116.888,46

253

441.269,70

105.622,99

1.116.888,46

253

Пододјељење за социјалну заштиту
Пододјељење за социјалну заштиту -Центар за социјални рад

Назив потрошачког мјеста

19050001

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

Буџет 2017.

5/3

3

4

5

405.389,55

222.281,34

495.239,79

122

29.915,00

1.163

2.572,00

27

Индекс

Остварење
1.1-30.6.2016.

0,00

6

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

12.643,56

7.185,75

15.958,75

126

1.006,25

1.231,25

5.100,00

613200

507

Издаци за енергију

15.005,70

1.918,25

18.000,00

120

613300

Издаци за комуналне услуге

96.050,37

47.888,67

102.250,00

106

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

16.727,67

5.400,00

17.950,00

107

613500

Издаци за услуге превоза и горива

2.838,75

1.094,48

4.400,00

155

613700

Издаци за текуће одржавање

1.342,44

109,66

6.750,00

503

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

660,42

273,44

700,00

106

613900

Уговорене услуге

17.060,00

159

614200

Грантови појединцима

614300

Грантови непрофитним организацијама

821300

Набавка опреме

2

Остварење
2015.

2

3

Грантови појединцима

2.236.462,00

Остварење
2015.

2

3

Грантови појединцима

9.196.687,00

Укупно за потрошачко мјесто: 19050004
Потр. мј.

Економски код

Остварење
2015.

2

3

Грантови појединцима

Економски код

Остварење
2015.

2

3

Грантови појединцима

Економски код

Остварење
2015.

2

3

Грантови појединцима

Економски код

6
102

2.096.000,00
2.096.000,00

102

4

Буџет 2017.
5

1.153.595,00
1.153.595,00

Индеx
5/3
6
110

2.454.500,00
2.454.500,00

110

Остварење
1.1-30.6.2016.
4

Индекс
Буџет 2017.
5

4.544.212,50
4.544.212,50

5/3
6
100

9.210.300,00
9.210.300,00

100

Остварење
1.1-30.6.2016.
4

Буџет 2017.
5

62.404,50
62.404,50

Индекс
5/3
6
106

137.200,00
137.200,00

106

Остварење
1.1-30.6.2016.
4

Индекс
Буџет 2017.
5

64.744,00
64.744,00

5/3
6
102

135.300,00
135.300,00

102

Остварење
1.1-30.6.2016.
4

Буџет 2017.
5

38.100,00
38.100,00

Индекс
5/3
6
141

110.000,00
110.000,00

141

Једнократне помоћи – фонд солидарности
Остварење
2015.

Назив економског кода

1
614200

78.046,00

Назив потрошачког мјеста

19050008

Остварење
1.1-30.6.2016.

78.046,00

Укупно за потрошачко мјесто: 19050007
Потр. мј.

1.040.225,00

5/3

Дјеца и одрасли под старатељством

Назив економског кода

1
614200

133.012,00

Назив потрошачког мјеста

19050007

5

1.040.225,00

133.012,00

Укупно за потрошачко мјесто: 19050006
Потр.мј.

4

Индекс
Буџет 2017.

Опрема за новорођенче

Назив економског кода

1
614200

128.935,00

Назив потрошачког мјеста

19050006

Остварење
1.1-30.6.2016.

128.935,00

Укупно за потрошачко мјесто: 19050005
Потр. мј.

43

Матерински додатак

Назив економског кода

1
614200

9.196.687,00

Назив потрошачког мјеста

19050005

818.323,54

Дјечји додатак

Назив економског кода

1
614200

2.236.462,00

Назив потрошачког мјеста

19050004

290.925,94

0

Туђа помоћ и њега

Назив економског кода

Економски код

0

2.047.426,00

Укупно за потрошачко мјесто: 19050003
Потр. мј.

100

5.000,00

2.047.426,00

Назив потрошачког мјеста

19050003

1
614200

100.000,00

0,00

3

Грантови појединцима

Економски код

0,00

Остварење
2015.

Укупно за потрошачко мјесто: 19050002
Потр. мј.

100.000,00

0,00

Сталне новчане помоћи

Назив економског кода

1
614200

0,00

1.922.367,63

Назив потрошачког мјеста

19050002

Економски код

3.543,10

0,00

Укупно за потрошачко мјесто: 19050001
Потр.мј.

10.753,84
1.257.377,08

2

3

Грантови појединцима

25.183,00

Укупно за потрошачко мјесто: 19050008

25.183,00

28

Остварење
1.1-30.6.2016.
4

Буџет 2017.
5

16.007,00
16.007,00

200.000,00
200.000,00

Индекс
5/3
6
794
794

19050009

Потр. мј.

Економски код

Једнократне новчане помоћи пензионера

Назив потрошачког мјеста

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

614200

3

Грантови појединцима

Потр. мј.

Економски код
1

Остварење
2015.

2

Економски код

Остварење
2015.

2
Уговорене услуге
Укупно за потрошачко мјесто: 19050012

Потр. мј.

Економски код
1

2

2

2

5

510.361,28
510.361,28

6
114

1.600.000,00
1.600.000,00

114

Индекс
5/3

Буџет 2017.

3

4

5

120.814,65

240.000,00

20.307.622,66

120.814,65
8.226.231,02

6
88

240.000,00

88

20.004.623,54

99

Служба за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата

Назив главе
19060001

Економски код

127

Индекс
5/3

272.617,77
272.617,77

Укупно за главу: 1905

Потр. мј.

127

98.000,00

Буџет 2017.

Остварење
1.1-30.6.2016.

Остварење
2015.

Уговорене услуге

1906

33.117,62

6
98.000,00

Издаци за јавну кухињу

Укупно за потрошачко мјесто: 19050015

Глава

103

Индекс
5/3

5

4

1.398.461,89

Назив економског кода

1

103

835.000,00

33.117,62

Остварење
1.1-30.6.2016.

3

Назив потрошачког мјеста

19050015

6

Буџет 2017.

4

1.398.461,89

Укупно за потрошачко мјесто: 19050014

613900

351.473,53

Остварење
1.1-30.6.2016.

Остварење
2015.

Грантови појединцима

Економски код

835.000,00

Рефундација привредним субјектима за породиљско одсуство

Назив потрошачког мјеста

1

Потр. мј.

5

351.473,53

76.896,07

Назив економског кода

614200

4

3

Укупно за потрошачко мјесто: 19050013

Економски код

3

76.896,07

19050014

100

Индекс
5/3

Буџет 2017.

809.680,96

Остварење
2015.

Уговорене услуге

Потр. мј.

100

700.000,00

Набавка лијекова и трошкови сахране за кориснике сталне социјалне

Назив економског кода

613900

Остварење
1.1-30.6.2016.

809.680,96

Назив потрошачког мјеста

19050013

0,00

6

700.000,00

Смјештај малољетних и пунољетних штићеника у установе

Назив потрошачког мјеста

1

107

Индекс
5/3

5
0,00

699.945,84

Назив економског кода

613900

107

1.370.000,00

Буџет 2017.

4

699.945,84

Укупно за потрошачко мјесто: 19050011
19050012

Остварење
1.1-30.6.2016.

3

Субвенције јавним предузећима

Потр. мј.

250,00

6

1.370.000,00

Средства за субвенције лицима у стању социјалних потреба

Назив економског кода

614400

5/3

5
250,00

1.281.901,50

Назив потрошачког мјеста

19050011

Буџет 2017.

4

1.281.901,50

Укупно за потрошачко мјесто: 19050009

Индекс

Остварење
1.1-30.6.2016.

Служба за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата

Назив потрошачког мјеста

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

613200

Издаци за енергију

613300

Издаци за комуналне услуге

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

613500
613700
613900

Уговорене услуге

614200

Грантови појединцима

614300

Грантови непрофитним организацијама

821300

Набавка опреме

Индекс

Остварење
1.1-30.6.2016.

Буџет 2017.

5/3

3

4

5

230.354,39

115.263,65

245.763,52

6
107

0,00

0,00

15.972,00

0

8.246,73

4.143,00

9.736,20

118

150,00

25,00

600,00

400

11.450,41

6.347,76

9.500,00

83

6.918,57

2.550,29

6.200,00

90

3.826,62

0,00

6.500,00

170

Издаци за услуге превоза и горива

0,00

0,00

1.000,00

0

Издаци за текуће одржавање

0,00

0,00

3.500,00

0

324.318,53

112.434,20

378.300,00

117

2.874.973,83

433.111,05

3.000.000,00

104

120.000,00
0,00

29

0,00

0,00

0

0,00

4.000,00

0

Укупно за потрошачко мјесто: 19060001

20

Раздио

673.874,95

3.681.071,72

103

3.580.239,08

673.874,95

3.681.071,72

103

Укупно за раздио: 19

42.625.653,26

54.204.586,10

127

Пододјељење за људске ресурсе и запошљавање

Назив главе
20010001

Потр. мј.

Назив потрошачког мјеста

Пододјељење за људске ресурсе и запошљавање
Остварење

Економски код

17.649.111,06

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Назив раздјела

2001

Глава

3.580.239,08

Укупно за главу: 1906

Назив економског кода

1

Остварење

2015.

2

1.1-30.6.2016.

3

Индекс
5/3

Буџет 2017.

4

5

6

162.518,74

81.117,41

166.905,24

103

29.801,07

15.841,70

40.000,00

134

5.300,51

2.791,17

7.356,67

139

62,50

87,00

500,00

800

0,00

400,00

41

1.131,59

2.700,00

90

400,14

4.000,00

145

62,73

200,00

0

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

613200

Издаци за енергију

967,50

613300

Издаци за комуналне услуге

2.997,28

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

2.753,70

613500

Издаци за услуге превоза и горива

0,00

613700

Издаци за текуће одржавање

500,00

0,00

0,00

0

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

400,00

300,00

400,00

100

613900

Уговорене услуге

156.338,20

53.470,11

151.800,00

97

821300

Набавка опреме

15.000,00

0

0,00

Укупно за потрошачко мјесто: 20010001
Укупно за главу: 2001
Глава

2002

Потр. мј.

Назив главе

361.639,50

155.201,85

389.261,91

108

361.639,50

155.201,85

389.261,91

108

Пододјељење – Педагошка институција
Пододјељење – Педагошка институција

Назив потрошачког мјеста

20020001

Економски код

0,00

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

3

Индекс

Остварење
1.1-30.6.2016.

Буџет 2017.

4

5/3

5

6

187.400,01

91.737,87

215.179,84

115

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

4.948,86

13.016,13

25.000,00

505

612100

Доприноси послодавца

7.110,49

3.437,50

7.599,33

107

613100

Путни трошкови

762,00

804,79

3.500,00

459

613200

Издаци за енергију

254,80

0,00

0,00

0

613300

Издаци за комуналне услуге

1.500,00

573,96

1.800,00

120

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

3.261,77

374,40

4.000,00

123

613500

Издаци за услуге превоза и горива

897,09

406,43

700,00

78

613700

Издаци за текуће одржавање

613800

Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Укупно за потрошачко мјесто: 20020001
Укупно за главу: 2002
Глава

2003

Потр. мј.

Назив главе

0,00

500,00

50

480,00

300,00

1.000,00

208

23.078,85

4.210,60

18.500,00

80

230.693,87

114.861,68

277.779,17

120

230.693,87

114.861,68

277.779,17

120

Пододјељење за заједничке послове
Пододјељење за заједничке послове

Назив потрошачког мјеста

20030001

Економски код

1.000,00

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

613300

Издаци за комуналне услуге

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

613500

Издаци за услуге превоза и горива

3

Буџет 2017.

4

137.513,54

30

Индекс

Остварење
1.1-30.6.2016.

5/3

5
68.481,12

6

137.745,60

100

26.456,25

0,00

0,00

0

3.203,53

1.285,44

6.471,68

202

536,85

58,00

5.500,00

1.024

700,00

991,58

2.000,00

286

6.266,10

1.122,50

4.000,00

64

550,97

80,66

1.000,00

181

613700

Издаци за текуће одржавање

1.000,00

2.307,51

4.000,00

400

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

1.620,00

300,00

1.500,00

93

613900

Уговорене услуге

616.202,84

25.641,98

85.000,00

14

614200

Грантови појединцима

875.200,00

0,00

821300

Набавка опреме

6.717,62

0,00

15.000,00

223

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

17.637,21

0,00

34.865,46

198

Укупно за потрошачко мјесто: 20030001
Укупно за главу: 2003
Глава

2004

Назив главе

Економски код

0

1.693.604,91

100.268,79

297.082,74

18

1.693.604,91

100.268,79

297.082,74

18

Предшколско образовање
Обданиште и забавиште "Наша дјеца" Брчко

Назив потрошачког мјеста

20040001

Потр. мј.

0,00

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

Индекс

Остварење
1.1-30.6.2016.

3

Буџет 2017.

4

114

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

613200

Издаци за енергију

78.963,76

613300

Издаци за комуналне услуге

20.203,09

6.550,85

19.000,00

94

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

29.890,12

44.975,33

149.000,00

498

613500

Издаци за услуге превоза и горива

613700

Издаци за текуће одржавање

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

821200

Набавка грађевина

8.260,83

2.572,00

21.211,14

11.066,87

175,00

2005

Потр. мј.

Назив главе

0,00

0
156

1.000,00

571

56.500,00

72

3.147,08

1.237,14

3.500,00

111

10.926,44

21.000,00

123

3.605,30

2.091,00

4.500,00

125

73.678,15

65.025,94

86.000,00

117

30.000,00

0

0,00

4.030,65

0,00

15.000,00

372

1.414.784,02

764.183,20

1.737.319,29

123

1.414.784,02

764.183,20

1.737.319,29

123

Пододјељење за основно образовање
ЈУ Прва основна школа Брчко

Назив потрошачког мјеста

20050001

Остварење
Економски код

0,00
33.111,28

17.082,48

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Укупно за главу: 2004

1.318.708,01

23.805,35

0,00

Укупно за потрошачко мјесто: 20040001

Глава

595.932,28

6

611100

821600

1.154.536,42

5/3

5

Назив економског кода

1

2015.

2

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Остварење

Индекс
Буџет 2017.

1.1-30.6.2016.

3

4

5

5/3
6

2.188.051,37

1.147.219,43

2.642.759,92

121

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

23.285,01

25.016,75

27.200,00

117

612100

Доприноси послодавца

24.507,87

14.951,70

54.381,59

222

613100

Путни трошкови

3.406,25

3.975,00

4.500,00

132

613200

Издаци за енергију

140.148,58

29.167,77

126.000,00

90

613300

Издаци за комуналне услуге

26.466,86

16.597,92

30.000,00

113

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

16.613,63

50.854,43

10.000,00

60

271,70

142,50

500,00

184

14.338,94

4.048,52

15.000,00

105

613500

Издаци за услуге превоза и горива

613700

Издаци за текуће одржавање

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

821200

Набавка грађевина

821300

Набавка опреме

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Економски код

143
106

1.111,50

0,00

51.381,20

4.623

257,40

0,00

20.000,00

7.770

0,00
1.380.422,52

68

5.000,00
3.191.722,71

121

ЈУ Друга основна школа Брчко
Остварење
2015.

Назив економског кода

1

5.000,00
200.000,00

2.638.001,76

Назив потрошачког мјеста

20050002

2.000,00
86.448,50

7.380,35

Укупно за потрошачко мјесто: 20050001
Потр. мј.

3.500,00
188.662,30

2

3

611100

Бруто плате и накнаде

2.062.948,81

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

36.439,31

612100

Доприноси послодавца

56.413,05

31

Остварење
1.1-30.6.2016.
4

Буџет 2017.
5

Индекс
5/3
6

2.190.288,04

106

1.286,00

27.200,00

75

27.334,41

71.685,35

127

1.038.221,55

613100

Путни трошкови

613200

Издаци за енергију

1.475,00

2.575,00

3.000,00

203

141.743,40

24.054,99

96.000,00

613300

68

Издаци за комуналне услуге

29.000,00

13.139,58

28.000,00

97

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

16.388,86

697,60

7.000,00

43

613500

Издаци за услуге превоза и горива

94,60

120,60

500,00

529

613700

Издаци за текуће одржавање

15.507,82

3.149,93

8.500,00

55

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

821200

Набавка грађевина

0,00

821300

Набавка опреме

0,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Економски код
1

611200

86

0,00

115.000,00

0

0,00

15.000,00

0

Остварење
2015.

2
Бруто плате и накнаде

103

0,00
1.165.910,80

10.000,00

113

2.705.173,39

107

ЈУ Трећа основна школа Брчко

Назив економског кода

611100

3.000,00
130.000,00

2.522.190,25

Назив потрошачког мјеста

20050003

2.000,00
53.331,14

8.874,45

Укупно за потрошачко мјесто: 20050002
Потр. мј.

2.900,00
150.404,95

Остварење
1.1-30.6.2016.

3

Индекс
5/3

Буџет 2017.

4

5

6
100

1.416.346,72

755.005,95

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

20.259,04

6.625,98

6.800,00

34

612100

Доприноси послодавца

39.671,73

23.105,41

49.568,68

125

613100

Путни трошкови

613200

Издаци за енергију

613300
613400
613500

Издаци за услуге превоза и горива

613700

Издаци за текуће одржавање

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

821200

Набавка грађевина

328,50

0,00

0,00

0

821300

Набавка опреме

4.609,56

0,00

7.000,00

152

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

3.850,00

2.680,45

15.000,00

390

987,50

1.877,40

2.000,00

203

120.729,21

12.357,35

62.000,00

51

Издаци за комуналне услуге

26.353,77

11.049,98

25.000,00

95

Набавка материјала и ситног инвентара

10.685,05

561,45

6.000,00

56

Укупно за потрошачко мјесто: 20050003
Потр. мј.

1

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

613200

Издаци за енергију

613300

Издаци за комуналне услуге

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

613700

Издаци за текуће одржавање

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

177
99

2.240,00

1.000,00

2.700,00

121

141.862,12

46.806,85

118.000,00

83

Остварење
1.1-30.6.2016.
4

5

399.912,39

923.119,83

9.035,35

0
129

1.200,00

862,50

1.500,00

125

8.283,83

29.000,00

128

8.224,64

5.122,94

10.500,00

128

10.361,54

549,85

4.000,00

39

10.350,08

93,60

4.000,00

39

1.960,00

692,93

3.000,00

153

41.239,57

17.821,78

42.000,00

102

2015.

2

611200

0,00
37.711,02

22.574,85

Остварење

Бруто плате и накнаде

107

0,00
446.218,44

13.000,00

554

1.067.830,85

107

ЈУ Пета основна школа Брчко

Назив економског кода

611100

6

0,00
12.878,62

995.808,02

Назив потрошачког мјеста

1

95

Индекс
5/3

Буџет 2017.

3

2.345,50

20050005

1.722.078,61

859.191,89

Набавка опреме

Економски код

869.602,04

29.324,60

Укупно за потрошачко мјесто: 20050004
Потр. мј.

300,00
16.000,00

Остварење
2015.

2
Бруто плате и накнаде

110,75
8.420,47

ЈУ Четврта основна школа Брчко

Назив економског кода

611100

169,40
16.175,78

1.804.268,38

Назив потрошачког мјеста

20050004

Економски код

821300

1.411.709,93

3

Остварење
1.1-30.6.2016.
4

Индеx
Буџет 2017.
5

5/3
6

1.774.372,32

904.171,10

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

16.043,70

2.572,00

6.800,00

42

612100

Доприноси послодавца

82.004,31

43.198,62

90.911,96

111

613100

Путни трошкови

1.302,50

1.375,00

1.500,00

115

613200

Издаци за енергију

50.316,69

15.719,15

62.000,00

123

32

1.843.172,94

104

613300

Издаци за комуналне услуге

29.999,50

14.079,98

27.000,00

90

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

15.837,36

1.430,08

9.000,00

57

613500

Издаци за услуге превоза и горива

73,59

500,00

0

613700

Издаци за текуће одржавање

19.598,56

5.758,27

10.000,00

51

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

3.000,00

1.000,00

3.000,00

100

613900

Уговорене услуге

123.722,92

59.526,07

130.000,00

105

821200

Набавка грађевина

0,00

0,00

55.000,00

0

821300

Набавка опреме

0,00

0,00

10.000,00

0

0,00

Укупно за потрошачко мјесто: 20050005
Потр. мј.

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

1.048.903,86

2

Остварење
1.1-30.6.2016.

106

Индеx
5/3

Буџет 2017.

3

4

5

441.608,26

228.536,79

554.694,63

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

7.743,63

0,00

612100

Доприноси послодавца

8.890,08

4.187,27

613100

Путни трошкови

487,50

613200

Издаци за енергију

35.842,14

613300

Издаци за комуналне услуге

14.790,90

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

613500

Издаци за услуге превоза и горива

613700
613800
613900
821600

6
126

0,00

0

14.184,07

160

700,00

700,00

144

9.500,40

42.000,00

117

4.878,14

12.000,00

81

5.667,71

298,90

4.000,00

71

76,00

67,00

100,00

132

Издаци за текуће одржавање

8.500,00

1.967,16

4.000,00

47

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

1.200,00

1.000,00

1.200,00

100

Уговорене услуге

56.491,69

25.142,78

55.000,00

97

Реконструкција и инвестиционо одржавање

13.890,77

20.000,00

144

Укупно за потрошачко мјесто: 20050006
Потр. мј.

2.248.884,90

ЈУ Шеста основна школа Брезово Поље

Назив потрошачког мјеста

20050006

Економски код

2.116.197,86

Економски код

595.188,68

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

613200
613300

276.278,44

707.878,70

119

ЈУ Седма основна школа Горњи Рахић

Назив потрошачког мјеста

20050007

0,00

Остварење
1.1-30.6.2016.

3

4

1.247.954,96

Индекс
5/3

Буџет 2017.
5

595.476,77

7.743,63

6
103

1.285.143,88

0,00

0,00

0

74.994,67

35.788,61

77.108,63

103

875,00

711,40

1.000,00

114

Издаци за енергију

41.794,67

8.974,77

42.000,00

100

Издаци за комуналне услуге

18.435,81

7.998,19

15.000,00

81

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

12.264,80

4.225,32

4.500,00

37

613500

Издаци за услуге превоза и горива

463,40

4.657,00

500,00

108

613700

Издаци за текуће одржавање

10.224,26

5.647,22

7.000,00

68

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

3.240,00

1.100,00

3.000,00

93

613900

Уговорене услуге

56.065,60

27.611,53

59.000,00

105

614200

Грантови појединцима

0,00

0,00

821200

Набавка грађевина

0,00

0,00

25.000,00

0

821300

Набавка опреме

0,00

0,00

14.000,00

0

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

609,52

0,00

16.000,00

2.625

Укупно за потрошачко мјесто: 20050007
Потр. мј.

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

613200

Издаци за енергију

613300

Издаци за комуналне услуге

692.190,81

0

1.549.252,51

105

ЈУ Осма основна школа Брка

Назив потрошачког мјеста

20050008

Економски код

1.474.666,32

0,00

Индекс
5/3

Буџет 2017.

3

4

5

508.888,89

256.612,60

531.503,98

1.286,00
25.271,07

33

Остварење
1.1-30.6.2016.

0,00
12.642,13

6

0,00

104
0

26.970,63

107

275,00

650,00

500,00

182

40.513,79

7.231,99

23.000,00

57

7.392,69

1.543,51

8.000,00

108

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

613500

Издаци за услуге превоза и горива

613700

Издаци за текуће одржавање

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

821300

Набавка опреме

4.000,00

117

40,00

200,00

442

7.552,76

514,45

4.800,00

64

1.320,00

1.000,00

1.500,00

114

42.267,72

19.612,74

44.000,00

104

2.000,00

0

638.224,64

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

299.847,42

2

Остварење
1.1-30.6.2016.

3

646.474,61

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

987,50

613200

Издаци за енергију

53.185,46

613300

Издаци за комуналне услуге

14.488,26

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

6.254,72

613500

Издаци за услуге превоза и горива

613700
613800
613900

Уговорене услуге

821200

Набавка грађевина

821300

Набавка опреме

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

1.397.281,52

5

705.247,92

6
110

1.534.352,09

1.286,00

7.820,87

6.800,00

529

75.057,15

38.004,89

83.861,78

112

636,40

1.000,00

101

12.712,38

55.000,00

103

11.229,56

20.000,00

138

2.403,00

5.000,00

80

144,00

0,00

500,00

347

Издаци за текуће одржавање

8.000,00

3.530,19

10.000,00

125

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн

3.100,00

1.000,00

2.500,00

81

79.391,74

32.731,60

102

150.947,90

23.960

0,00

0,00

20.000,00

0

2.635,51

2.389,14

11.000,00

417

1.642.441,86

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

817.705,95

1.981.961,77

121

ЈУ Десета основна школа Бијела

Назив потрошачког мјеста

20050010

Економски код

81.000,00

0,00

630,00

Укупно за потрошачко мјесто: 20050009

2

Остварење
1.1-30.6.2016.

Индекс
5/3

Буџет 2017.

3

4

973.799,54

517.166,59

5

6

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

613200

Издаци за енергију

613300

Издаци за комуналне услуге

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

613500

Издаци за услуге превоза и горива

613700
613800
613900
821200
821300

Набавка опреме

0,00

0,00

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

0,00

0,00

113.102,00

8.495,56

122

1.188.550,60

0,00

6.800,00

80

55.848,67

28.554,11

68.395,67

122

1.117,50

1.186,40

1.000,00

89

103.031,19

17.125,63

72.000,00

70

16.018,00

6.842,63

16.000,00

100

6.532,86

467,15

6.000,00

92

461,50

1.058,90

1.000,00

217

Издаци за текуће одржавање

8.140,40

12.388,73

15.000,00

184

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн

2.000,00

1.500,00

2.000,00

100

Уговорене услуге

89.654,79

44.435,81

98.000,00

109

Набавка грађевина

17.414,28

Укупно за потрошачко мјесто: 20050010
Потр. мј.

101

Индекс
5/3

Буџет 2017.

4

611100

Потр. мј.

0,00

ЈУ Девета основна школа Маоча

Назив потрошачког мјеста

20050009

Економски код

0,00

45,30

0,00

Укупно за потрошачко мјесто: 20050008
Потр. мј.

3.411,42

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

630.725,95

0,00

0

0

1.597.848,27

125

ЈУ Једанаеста основна школа Зовик

Назив потрошачког мјеста

20050011

Економски код

1.282.514,29

0,00

2

Остварење
1.1-30.6.2016.

Индекс
5/3

Буџет 2017.

3

4

5

489.422,93

242.708,88

571.994,17

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

26.750,96

1.286,00

612100

Доприноси послодавца

22.259,22

11.211,89

28.673,47

129

613100

Путни трошкови

525,00

325,00

500,00

95

613200

Издаци за енергију

45.551,31

12.612,80

35.000,00

77

613300

Издаци за комуналне услуге

7.311,84

3.076,62

8.000,00

109

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

3.418,21

1.444,72

4.000,00

117

611100

Бруто плате и накнаде

611200

34

6

0,00

117
0

613500

Издаци за услуге превоза и горива

377,90

0,00

500,00

132

613700

Издаци за текуће одржавање

5.725,50

5.333,46

8.000,00

140

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн

1.440,00

1.000,00

2.000,00

139

613900

Уговорене услуге

45.529,03

22.807,57

821300

Набавка опреме

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

0,00
51.762,63

Укупно за потрошачко мјесто: 20050011
Потр. мј.

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

110

2.000,00

0

0,00

5.000,00

10

301.806,94

715.667,64

102

ЈУ Дванаеста основна школа Улице

Назив потрошачког мјеста

20050012

Економски код

700.074,53

50.000,00

0,00

2

Остварење
1.1-30.6.2016.

3

Индекс
5/3

Буџет 2017.

4

5

6

137.285,79

80.728,95

205.638,46

150

8.237,14

4.843,73

12.338,31

150

75,00

125,00

500,00

667

Издаци за енергију

7.904,40

6.673,04

15.000,00

190

Издаци за комуналне услуге

4.946,92

2.040,94

4.000,00

81

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

3.758,74

99,92

3.000,00

80

613500

Издаци за услуге превоза и горива

221,30

78,60

500,00

226

613700

Издаци за текуће одржавање

9.221,31

844,32

4.000,00

43

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

821300

Набавка опреме

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

611100

Бруто плате и накнаде

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

613200
613300

1.000,00

167

24.000,00

108

0,00

214.460,05

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

613200
613300

0,00

2.000,00

0

0,00

30.000,00

150

105.197,78

301.976,77

141

ЈУ Тринаеста основна школа Буквик

Назив потрошачког мјеста

20050013

Економски код

192,93
9.570,35

20.000,00

Укупно за потрошачко мјесто: 20050012
Потр. мј.

600,00
22.209,45

Остварење
1.1-30.6.2016.

3

4

117.100,66

Индекс
5/3

Буџет 2017.
5

53.615,28

6
111

129.586,81

13.001,25

0,00

0,00

0

1.257,11

624,96

5.802,85

462

25,00

0,00

300,00

1.200

Издаци за енергију

5.305,64

3.258,59

13.000,00

245

Издаци за комуналне услуге

2.877,78

1.230,07

3.000,00

104

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

1.808,16

0,00

2.000,00

111

613500

Издаци за услуге превоза и горива

128,00

102,40

200,00

156

613700

Издаци за текуће одржавање

3.000,00

7.217,77

7.000,00

233

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

420,00

100,00

500,00

119

613900

Уговорене услуге

15.054,68

6.078,50

13.000,00

86

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

19.004,31

0,00

2.000,00

11

Укупно за потрошачко мјесто: 20050013
Потр. мј.

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

72.227,57

176.389,66

99

ЈУ Четрнаеста основна школа Крепшић

Назив потрошачког мјеста

20050014

Економски код

178.982,59

2

Остварење
1.1-30.6.2016.

3

4

611100

Бруто плате и накнаде

110.621,01

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

613100

Путни трошкови

50,00

613200

Издаци за енергију

6.809,14

613300

Издаци за комуналне услуге

2.104,44

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

2.615,48

613500

Издаци за услуге превоза и горива

613700

Издаци за текуће одржавање

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

821300

Набавка опреме

2.572,00

5
54.224,23
0,00

6

114.866,00

104

0,00

0

50,00

300,00

600

4.151,01

12.000,00

176

1.153,25

3.000,00

143

0,00

2.000,00

76

60,40

0,00

200,00

331

4.581,54

1.982,43

4.000,00

87

300,00

100,00

500,00

167

15.790,42

7.588,50

17.000,00

108

0,00

2.000,00

0

0,00

35

Индекс
5/3

Буџет 2017.

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

1.111,50

Укупно за потрошачко мјесто: 20050014
Потр. мј.

Економски код

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

4.000,00

360

159.866,00

109

2

Остварење
1.1-30.6.2016.

Индекс
5/3

Буџет 2017.

3

4

5

361.785,36

181.367,86

405.989,80

6
112

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

21.007,67

612100

Доприноси послодавца

18.158,09

10.062,16

22.719,52

125

613100

Путни трошкови

187,50

300,00

500,00

267

613200

Издаци за енергију

9.438,08

3.574,98

12.000,00

127

613300

Издаци за комуналне услуге

7.087,40

2.625,15

7.000,00

99

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

3.364,76

426,81

4.000,00

119

613500

Издаци за услуге превоза и горива

80,00

0,00

500,00

625

613700

Издаци за текуће одржавање

3.000,00

2.095,58

5.000,00

167

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

960,00

100,00

1.000,00

104

613900

Уговорене услуге

28.735,53

12.048,25

821300

Набавка опреме

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање
Укупно за потрошачко мјесто: 20050015

Потр. мј.

29.000,00

101

0,00

5.000,00

0

3.000,00

0,00

5.000,00

167

Остварење
2015.

2

5

179.901,08

352.327,40

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

410,00

613200

Издаци за енергију

7.390,43

613300

Издаци за комуналне услуге

3.223,02

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

7.063,52

613500

Издаци за услуге превоза и горива

613700

Издаци за текуће одржавање

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика
Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

613300

Издаци за комуналне услуге

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

613500

Издаци за услуге превоза и горива

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

614200

Грантови појединцима

821300

Набавка опреме

50,00

500,00

122

3.939,93

10.000,00

135

492,14

2.000,00

62

470,50

3.000,00

42

383,99

0,00

0,00

0

4.000,00

349,68

4.500,00

113

900,00

100,00

1.000,00

111

12.461,59

11.557,43

24.000,00

193

40.000,00

0

0,00
199.818,01

Остварење
1.1-30.6.2016.

454.150,34

124

6
85.091,88

117

0,00

0,00

42.438,00

0

1.647,47

3.614,72

118

685,75

105,00

500,00

73

0,00

0,00

0,00

0

378.155,94

407,51

401.000,00

106

23.100,71

12.577,00

961.300,00

4.161

180,00

100,00

200,00

111

48.917,84

854.000,00

0

449.325,11

3.600,00

0

30.000,00

1.268

0,00

2.365,00

36

5
38.454,93

3.050,69

814.332,44

Средње образовање

Индекс
5/3

Буџет 2017.

4

72.838,94

Укупно за главу: 2005
Назив главе

0
182

3

Укупно за потрошачко мјесто: 20050017

2006

6.800,00
10.022,94

Остварење
2015.

2

612100

0,00
2.957,25

Стручна служба предшколског и основног образовања

Назив економског кода

611200

108

0,00

367.117,50

Назив потрошачког мјеста

Бруто плате и накнаде

6

5.499,41

0,00

Укупно за потрошачко мјесто: 20050016

5/3

4

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

1

109

Индекс
Буџет 2017.

3

612100

611100

497.709,32

325.785,54

611200

Економски код

212.600,79

Остварење
1.1-30.6.2016.

Бруто плате и накнаде

20050017

0

0,00

611100

Потр.мј.

0,00

Основна музичка школа Брчко

Назив економског кода

1

0,00

456.804,39

Назив потрошачког мјеста

20050016

Економски код

Глава

69.249,42

ЈУ Петнаеста основна школа Шаторовићи

Назив потрошачког мјеста

20050015

0,00

146.615,93

0,00

1.294.709,47

551.534,86

2.381.744,60

184

19.068.266,52

9.140.241,60

22.106.610,65

116

Потр. мј.

20060001

Економски код

ЈУ Економска школа Брчко дистрикт БиХ

Назив потрошачког мјеста

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

Индекс

Остварење
1.1-30.6.2016.

3

Буџет 2017.

4

5

5/3
6

1.994.606,77

964.620,45

2.054.047,65

103

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

23.123,02

29.445,78

16.800,00

73

612100

Доприноси послодавца

67.845,88

33.180,48

80.179,60

118

613100

Путни трошкови

3.518,75

175,00

2.000,00

57

613200

Издаци за енергију

93.703,25

23.983,94

102.000,00

109

613300

Издаци за комуналне услуге

27.296,15

11.014,59

28.000,00

103

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

7.594,54

3.906,62

10.000,00

132

613500

Издаци за услуге превоза и горива

257,10

67,00

500,00

194

613700

Издаци за текуће одржавање

13.825,21

5.680,19

17.000,00

123

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

4.864,52

1.000,00

4.000,00

82

613900

Уговорене услуге

111.353,78

39.364,76

109.000,00

98

821300

Набавка опреме

20.235,15

1.404,00

49.000,00

242

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

24.579,36

0,00

42.000,00

171

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Укупно за потрошачко мјесто: 20060001
Потр. мј.

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

Остварење
1.1-30.6.2016.

3

Бруто плате и накнаде

611200
612100
613100

Путни трошкови

845,00

613200

Издаци за енергију

79.927,99

613300

Издаци за комуналне услуге

20.268,28

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

10.294,20

613500

Издаци за услуге превоза и горива

461,20

613700

Издаци за текуће одржавање

7.866,91

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

4.050,37

613900

Уговорене услуге

121.477,65

821300

Набавка опреме

105

5

Индекс
5/3
6
106

1.933.598,73

972.961,44

2.050.506,01

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

35.815,81

26.928,60

16.800,00

47

Доприноси послодавца

65.555,33

32.440,31

72.684,67

111

1.880,00

2.000,00

237

35.101,83

85.000,00

106

8.124,20

21.500,00

106

428,09

10.000,00

97

0,00

500,00

108

278,00

7.000,00

89

1.000,00

3.000,00

74

86.306,13

167.000,00

137

32.840,98

0

0,00

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Економски код

2.280.161,47

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

0,00
1.165.448,60

78.000,00

0

2.546.831,66

112

ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Брчко дистрикт БиХ

Назив потрошачког мјеста

20060003

0,00

0,00

Укупно за потрошачко мјесто: 20060002
Потр. мј.

2.514.527,25

Буџет 2017.

4

611100

821600

1.113.842,81

ЈУ Техничка школа Брчко дистрикт БиХ

Назив потрошачког мјеста

20060002

Економски код

2.392.803,48

2

Остварење
1.1-30.6.2016.

3

Буџет 2017.

4

5

Индекс
5/3
6

2.009.975,29

1.028.749,95

2.144.413,26

107

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

33.643,80

31.699,96

10.000,00

30

612100

Доприноси послодавца

67.992,43

35.669,86

78.256,62

115

613100

Путни трошкови

5.312,50

577,50

2.000,00

38

613200

Издаци за енергију

59.367,40

18.613,72

56.000,00

94

613300

Издаци за комуналне услуге

5.204,84

2.285,30

13.000,00

250

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

15.407,92

1.590,61

13.000,00

84

613500

Издаци за услуге превоза и горива

613700

Издаци за текуће одржавање

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

821200

Набавка грађевина

0,00

821300

Набавка опреме

0,00

821400

Набавка осталих сталних средства

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Укупно за потрошачко мјесто: 20060003

1.000,00

962,68

2.000,00

200

14.000,00

4.855,42

15.000,00

107

5.360,00

1.080,39

5.000,00

93

73.743,84

37.393,81

82.000,00

111

0,00

180.432,85

0

0,00

129.491,05

0

0,00

0,00

10.000,00

0

5.860,00

0,00

5.000,00

85

2.296.868,02

37

1.163.479,20

2.745.593,78

120

20060004

Потр. мј.

Економски код

ЈУ Гимназија "Васо Пелагић" Брчко дистрикт БиХ

Назив потрошачког мјеста

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Индекс

Остварење
1.1-30.6.2016.

3

Буџет 2017.

4

5/3

5

6
101

1.520.053,50

770.512,29

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

23.182,92

11.226,58

612100

Доприноси послодавца

44.869,69

22.648,88

49.176,96

110

613100

Путни трошкови

3.839,75

2.992,50

2.000,00

52

613200

Издаци за енергију

96.987,54

25.515,79

89.500,00

92

613300

Издаци за комуналне услуге

25.408,97

11.115,96

23.000,00

91

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

11.165,05

0,00

10.000,00

90

613500

Издаци за услуге превоза и горива

116,50

0,00

500,00

429

613700

Издаци за текуће одржавање

17.000,00

1.598,22

20.000,00

118

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

3.600,00

478,79

4.000,00

111

613900

Уговорене услуге

133.453,62

47.562,60

821300

Набавка опреме

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање
Укупно за потрошачко мјесто: 20060004

Економски код
1

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

613100

Путни трошкови

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

613500

Издаци за услуге превоза и горива

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

614200

Грантови појединцима

821300

Набавка опреме

539

0,00

0,00

11.000,00

0

893.651,61

Остварење
1.1-30.6.2016.

101

Индекс
5/3

5
29.360,64

6
105

61.574,40

0,00

0,00

21.862,00

0

289,00

181,00

500,00

173

235,23

238,10

7.162,16

694,30

500,00
1.702.800,00

213
23.775

120,00

100,00

200,00

167

0,00

33.633,32

260.000,00

0

2.000,00

0

20.000,00

0

1.608.073,90

732.148,42

0,00
1.674.601,61

0,00
796.355,78

2.069.436,40

124

Средња музичка школа Брчко дистрикт БиХ

Назив потрошачког мјеста

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

1.899.831,79

Буџет 2017.

4

58.721,32

20060006

Економски код

86

43.000,00

3

Укупно за потрошачко мјесто: 20060005
Потр. мј.

115.000,00

0,00

Остварење
2015.

2
Бруто плате и накнаде

0

Стручна служба средњег образовања

Назив економског кода

611100

0,00

7.978,58

1.887.656,12

Назив потрошачког мјеста

20060005

Потр. мј.

1.532.654,83

2

Остварење
1.1-30.6.2016.

3

Индекс
5/3

Буџет 2017.

4

5

6

611100

Бруто плате и накнаде

0,00

0,00

36.441,50

0

612100

Доприноси послодавца

0,00

0,00

2.186,49

0

613400

Набавка материјала и ситног инвентара
Укупно за потрошачко мјесто: 20060006
Укупно за главу: 2006

Глава

2007

Потр. мј.

Назив главе

0,00
0,00

10.532.090,70

5.132.778,00

0,00

0

38.627,99

0

11.814.848,87

112

Пододјељење за високо образовање и науку
Пододјељење за високо образовање и науку

Назив потрошачког мјеста

20070001

Економски код

0,00
0,00

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

Индекс

Остварење
1.1-30.6.2016.

3

Буџет 2017.

4

5

5/3
6

5.989,18

3.793,01

32.165,44

537

359,36

179,68

1.929,93

537

Путни трошкови

0,00

0,00

200,00

0

Издаци за енергију

0,00

0,00

500,00

0

613300

Издаци за комуналне услуге

0,00

0,00

500,00

0

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

0,00

65,52

500,00

0

613500

Издаци за услуге превоза и горива

0,00

0,00

300,00

0

613700

Издаци за текуће одржавање

0,00

0,00

500,00

0

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

0,00

0,00

100,00

0

611100

Бруто плате и накнаде

612100

Доприноси послодавца

613100
613200

38

613900

Уговорене услуге

1.555,55

53.907,00

142.400,00

9.154

614200

Грантови појединцима

5.000,00

339.200,00

1.025.000,00

20.500

614300

Грантови непрофитним организацијама

630.000,00

Укупно за потрошачко мјесто: 20070001
Укупно за главу: 2007

Укупно за раздио: 20
21

Раздио

397.145,21

1.807.095,37

281

642.904,09

397.145,21

1.807.095,37

281

38.429.998,00

113

15.804.680,33

Пододјељење за издавање локацијских услова и заштиту околине

Назив главе

Назив потрошачког мјеста

Пододјељење за издавање локационих услова и заштиту околине
Остварење

Економски код

96

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

21010001

Потр. мј.

603.000,00

642.904,09

33.943.983,61

Назив раздјела

2101

Глава

0,00

Назив економског кода

1

Остварење

2015.

2

1.1-30.6.2016.

Буџет 2017.

3

4

5

731.826,01

360.087,17

785.944,50

Индекс
5/3
6
107

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

13.006,20

0,00

6.300,00

48

612100

Доприноси послодавца

13.676,62

6.991,92

15.431,50

113

613100

Путни трошкови

8.795,43

1.998,38

13.650,00

155

613200

Издаци за енергију

4.228,53

1.963,75

4.700,00

111

613300

Издаци за комуналне услуге

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

613500
613700

3.385,62

1.195,11

3.500,00

103

10.796,96

280,22

16.900,00

157

Издаци за услуге превоза и горива

4.143,54

2.225,94

7.200,00

174

Издаци за текуће одржавање

7.057,72

2.238,40

31.000,00

439

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

4.425,18

2.091,46

6.600,00

149

613900

Уговорене услуге

125.163,20

38.966,03

695.777,00

556

821300

Набавка опреме

15.000,00

594

821500

2.527,20

Набавка сталних средстава у облику права

0,00

Укупно за потрошачко мјесто: 21010001
Укупно за главу: 2101
Глава

2102

Потр. мј.

Назив главе

0,00

150.000,00

0

929.032,21

418.038,38

1.752.003,00

189

929.032,21

418.038,38

1.752.003,00

189

Пододјељење за имовинско-правне послове
Пододјељење за имовинско-правне послове

Назив потрошачког мјеста

21020001

Економски код

0,00

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

Индекс

Остварење
1.1-30.6.2016.

Буџет 2017.

5/3

3

4

5

294.274,48

137.448,69

346.159,16

6
118

33.854,75

11.514,65

36.300,00

107

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

7.961,31

3.028,72

10.589,54

133

613100

Путни трошкови

3.968,00

0,00

6.350,00

160

613900

Уговорене услуге

7.209,00

0,00

13.000,00

180

821100

Набавка земљишта и шума

0,00

1.833.000,00

139

1.314.432,47

Укупно за потрошачко мјесто: 21020001
Укупно за главу: 2102
Глава

2103

Потр. мј.

151.992,06

2.245.398,70

135

1.661.700,01

151.992,06

2.245.398,70

135

Пододјељење за израду просторно-планске документације и прој. јавн. објеката

Назив главе
21030001

Економски код

1.661.700,01

Пододјељење за израду просторно-планске документације и прој.

Назив потрошачког мјеста

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

Индекс

Остварење
1.1-30.6.2016.

3

Буџет 2017.

4

5

5/3
6

611100

Бруто плате и накнаде

0,00

68.647,31

229.890,20

0

612100

Доприноси послодавца

0,00

2.331,28

7.168,69

0

821300

Набавка опреме

0,00

Укупно за потрошачко мјесто: 21030001
Укупно за главу: 2103

Укупно за раздио: 21

170.000,00

0

70.978,59

407.058,89

0

0,00

70.978,59

407.058,89

0

641.009,03

4.404.460,59

2.590.732,22

39

0,00

0,00

170

22

Раздио

2201

Глава

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА, ИЗБЈЕГЛИЦЕ И СТАМБЕНА ПИТАЊА

Назив раздјела

Одјељење за расељена лица, избјеглице и стамбена питања

Назив главе
22010001

Потр. мј.

Назив потрошачког мјеста

Одјељење за расељена лица, избјеглице и стамбена питања
Остварење

Економски код

Назив економског кода

1

2

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

613200

Издаци за енергију

613300

Издаци за комуналне услуге

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

613500

Издаци за услуге превоза и горива

613700
613800
613900

Уговорене услуге

614200

Грантови појединцима

615300

Капитални грантови у иностранство

821200

Набавка грађевина

2301

Глава

Индекс
5/3

3

4

5

547.841,08

266.955,23

546.972,07

6
100

1.286,00

55.493,00

2.157

10.994,76

21.035,22

95

2.737,00

1.238,00

4.890,00

179

16.204,90

3.088,27

13.750,00

85

7.648,02

2.976,33

7.155,00

94

4.075,01

0,00

11.800,00

290

6.028,49

2.239,50

5.950,00

99

Издаци за текуће одржавање

5.985,12

1.146,96

7.500,00

125

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

2.847,22

1.467,30

2.509,00

88

13.215,79

4.837,22

100.670,00

762

8.822.293,34

0,00

2.550.029,00

29

0,00
17.889,52

0,00

8.000,00

0

0,00

185.000,00

1.034

9.471.477,29

296.229,57

3.520.753,29

37

Укупно за главу: 2201

9.471.477,29

296.229,57

3.520.753,29

37

Укупно за раздио: 22

9.471.477,29

296.229,57

3.520.753,29

37

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Пододјељење за развој и стратегију комуналних услуга

Назив главе
23010001

Потр. мј.

Буџет 2017.

2.573,00

Назив раздјела

23

1.1-30.6.2016.

22.138,80

Укупно за потрошачко мјесто: 22010001

Раздио

Остварење

2015.

Назив потрошачког мјеста

Пододјељење за развој и стратегија комуналних услуга
Остварење

Економски код

Назив економског кода

1

Остварење

2015.

2

1.1-30.6.2016.

3

Буџет 2017.

4

5

6

228.176,64

168

0,00

7.799,00

124

3.019,27

4.354,63

73

3.500,00

148

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

6.286,00

612100

Доприноси послодавца

5.933,44

613100

Путни трошкови

613200

Издаци за енергију

613300

Издаци за комуналне услуге

3.563,36

1.055,50

5.000,00

140

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

3.697,94

0,00

6.000,00

162

613500

Издаци за услуге превоза и горива

613700

Издаци за текуће одржавање

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

135.422,03

Индекс
5/3

2.368,40
1.933.070,18

Уговорене услуге

Укупно за главу: 2301
2302

Потр. мј.

Назив главе

2.070.000,00

107

1.340,95

495,56

3.500,00

261

241.884,62

54,83

201.800,00

83

696,22

474,15

1.000,00

144

26.018,50

32.000,00

201

2.350.179,2

993.831,10

2.563.130,27

109

2.350.179,27

993.831,10

2.563.130,27

109

Пододјељење за капиталне инвестиције
Пододјељење за капиталне инвестиције

Назив потрошачког мјеста

23020001

Економски код

1.265,60
878.039,89

15.916,13

Укупно за потрошачко мјесто: 23010001

Глава

83.407,80

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

613300

Издаци за комуналне услуге

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

3

Буџет 2017.

4

5

5/3
6

239.698,32

148

0,00

15.000,00

274

0,00

779,75

3.212,96

0

3.814,43

1.701,20

4.000,00

105

1.281,29

0,00

3.500,00

273

1.010,90

0,00

3.000,00

297

161.645,74
5.467,74

40

Индекс

Остварење
1.1-30.6.2016.

93.473,51

613500

Издаци за услуге превоза и горива

613600

Унајмљивање имовине и опреме

613700

Издаци за текуће одржавање

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

614400

Субвенције јавним предузећима

821200

Набавка грађевина

821300

Набавка опреме

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Глава

2401

1.000,00

211
0

1.391,59

2.368,82

3.000,00

216

586,71

289,35

1.000,00

170

6.211,81

2.344,63

21.000,00

338

0,00

0,00

50.000,00

0

0,00

8.138.243,21

7.445

0,00

135.491,59

0

12.110,09

9.635,99

364.611,56

3.011

304.726,16

111.480,95

8.986.757,64

2.949

Укупно за главу: 2302

304.726,16

111.480,95

8.986.757,64

2.949

Укупно за раздио: 23

2.654.905,43

1.105.312,05

11.549.887,91

435

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ
Пододјељење за заједничке послове и стручни надзор

Назив главе
24010001

Потр. мј.

4.000,00

0,00

0,00

Назив раздјела

24

887,70

0,00

109.314,15

Укупно за потрошачко мјесто: 23020001

Раздио

1.891,71

Економски код

Пододјељење за заједничке послове и стручни надзор

Назив потрошачког мјеста

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

Индекс

Остварење
1.1-30.6.2016.

3

Буџет 2017.

4

144.463,60

5/3

5

128

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

0,00

0,00

5.600,00

0

612100

Доприноси послодавца

2.573,95

1.300,14

8.383,37

326

613100

Путни трошкови

5.044,50

2.360,67

4.500,00

89

613300

Издаци за комуналне услуге

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

613500

Издаци за услуге превоза и горива

613700

Издаци за текуће одржавање

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

1.204,75

410,76

1.100,00

91

613900

Уговорене услуге

8.497,22

3.397,23

15.750,00

185

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

0,00

0,00

20.000,00

0

Укупно за потрошачко мјесто: 24010001
Укупно за главу: 2401
2402

Глава
Потр. мј.

Назив главе

185.575,90

495,70

224,75

610,00

123

1.941,44

0,00

1.500,00

77

471,32

207,84

580,00

123

1.225,42

353,05

2.000,00

163

165.917,90

80.415,24

245.599,27

148

165.917,90

80.415,24

245.599,27

148

Пододјељење за путеве и паркове
Пододјељење за путеве и паркове

Назив потрошачког мјеста

24020001

Економски код

72.160,80

6

611100

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Индекс

Остварење
1.1-30.6.2016.

Буџет 2017.

5/3

3

4

5

258.420,11

127.050,80

345.874,95

6
134

0,00

0,00

6.900,00

0

Доприноси послодавца

7.491,01

3.221,09

9.968,62

133

613100

Путни трошкови

1.361,56

150,00

2.100,00

154

613200

Издаци за енергију

405,17

28,64

600,00

148

613300

Издаци за комуналне услуге

6.433,98

2.643,15

6.660,00

104

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

14.217,33

0,00

15.400,00

108

613500

Издаци за услуге превоза и горива

613700

Издаци за текуће одржавање

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

821200

Набавка грађевина

821300

Набавка опреме

821500

Набавка сталних средстава у облику права

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

3.872,64

1.096,81

4.500,00

116

893.120,72

292.512,30

947.000,00

106

1.402,75

947,04

2.300,00

164

24.539,13

8.554,16

17.510,00

71

0,00

0,00

1.571.998,82

0

4.486,49

0,00

0,29
1.051.743,07

Укупно за потрошачко мјесто: 24020001
Укупно за главу: 2402

41

0,00
67.864,29

0,00
0,00
7.930.020,72

0
0
754

2.267.494,25

504.068,28

10.860.833,11

479

2.267.494,25

504.068,28

10.860.833,11

479

2403

Глава

Пододјељење за јавне објекте

Назив главе
24030001

Потр. мј.

Економски код

Пододјељење за јавне објекте

Назив потрошачког мјеста

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

Индекс

Остварење
1.1-30.6.2016.

3

Буџет 2017.

4

153.763,32

5/3

5

105

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

613200

Издаци за енергију

613300

Издаци за комуналне услуге

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

613500

Издаци за услуге превоза и горива

613700

Издаци за текуће одржавање

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

615200

Капитални грантови појединцима, непрофитним органи.

821200

Набавка грађевина

0,00

0,00

215.543,27

0

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

0,00

0,00

268.506,43

0

Укупно за потрошачко мјесто: 24030001
Укупно за главу: 2403
Глава

2404

Економски код

161.867,68

0,00

0,00

11.800,00

0

2.917,20

1.458,60

3.374,78

116

880,00

364,03

2.280,00

259

12.801,05

6.199,51

48.000,00

375

5.062,81

2.112,26

6.110,00

121

1.196,68

0,00

2.250,00

188

904,73

263,51

1.200,00

133

1.216,87

0,00

3.500,00

288

725,40

0,00

800,00

110

8.360,82

48,00

15.190,00

182

820.000,00

0,00

0,00

0

1.007.828,88

87.134,63

740.422,16

73

1.007.828,88

87.134,63

740.422,16

73

Пододјељење за јавни саобраћај и одржавање возила

Назив главе
24040001

Потр. мј.

76.688,72

6

611100

Пододјељење за јавни саобраћај и одржавање возила

Назив потрошачког мјеста

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

Индекс

Остварење
1.1-30.6.2016.

Буџет 2017.

5/3

3

4

5

245.649,49

118.474,37

276.324,88

6
112

0,00

9.133,36

14.610,00

0

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

8.999,01

4.122,72

9.636,54

107

613100

Путни трошкови

2.132,50

225,54

1.700,00

80

613200

Издаци за енергију

15.033,50

3.003,09

16.000,00

106

613300

Издаци за комуналне услуге

6.759,00

2.651,77

7.020,00

104

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

3.058,14

0,00

3.500,00

114

613500

Издаци за услуге превоза и горива

3.779,91

1.115,85

4.400,00

116

613600

Унајмљивање имовине и опреме

2.507,52

1.253,76

2.520,00

100

613700

Издаци за текуће одржавање

2.966,11

2.150,47

6.400,00

216

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

1.108,35

0,00

1.320,00

119

613900

Уговорене услуге

5.205,65

1.809,50

15.250,00

293

821300

Набавка опреме

0,00

0,00

50.000,00

0

Укупно за потрошачко мјесто: 24040001

25

Раздио
Глава

2501

Потр. мј.

297.199,18

143.940,43

408.681,42

138

Укупно за главу: 2404

297.199,18

143.940,43

408.681,42

138

Укупно за раздио: 24

3.738.440,21

815.558,58

Назив раздјела
Назив главе

328

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНИ РЕГИСТАР
Пододјељење за матичну евиденцију
Пододјељење за матичну евиденцију

Назив потрошачког мјеста

25010001

Економски код

12.255.535,96

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

Остварење
1.1-30.6.2016.

Индекс
Буџет 2017.

5/3

3

4

5

531.608,21

272.629,30

655.356,60

6
123

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

20.048,63

4.686,00

18.144,00

90

612100

Доприноси послодавца

15.262,67

7.659,73

21.616,89

142

613100

Путни трошкови

2.018,90

25,00

1.550,00

77

613200

Издаци за енергију

14.330,62

7.365,78

14.800,00

103

42

613300

Издаци за комуналне услуге

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

5.861,74

3.835,24

11.420,00

195

13.111,84

0,00

40.000,00

613500

305

Издаци за услуге превоза и горива

5.096,77

1.854,95

4.500,00

88

613700

Издаци за текуће одржавање

3.754,53

503,93

4.000,00

107

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн

2.170,21

1.025,70

2.100,00

97

613900

Уговорене услуге

130.827,96

56.392,10

124.500,00

95

614100

Грантови другим нивоима владе

138.540,00

Укупно за потрошачко мјесто: 25010001
Укупно за главу: 2501
Глава

2502

Потр. мј.

Назив главе

0,00

0

355.977,73

897.987,49

102

882.632,08

355.977,73

897.987,49

102

Пододјељење за личне документе
Пододјељење за личне документе

Назив потрошачког мјеста

25020001

Економски код

0,00

882.632,08

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

Индекс

Остварење
1.1-30.6.2016.

Буџет 2017.

5/3

3

4

5

394.989,59

201.436,25

436.447,03

6
110

2.572,00

1.286,00

5.144,00

200

13.934,24

6.753,42

15.189,08

109

4.894,10

2.005,50

4.100,00

84

35.115,63

15.879,59

30.000,00

85

2.022,51

421,20

2.100,00

104

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

613200

Издаци за енергију

613300

Издаци за комуналне услуге

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

0,00

0,00

2.000,00

0

613500

Издаци за услуге превоза и горива

6.280,60

1.983,17

5.000,00

80

613700

Издаци за текуће одржавање

4.662,78

672,43

9.000,00

193

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

2.136,61

771,55

1.800,00

84

613900

Уговорене услуге

1.881,00

123,00

740,00

39

Укупно за потрошачко мјесто: 25020001
Укупно за главу: 2502
Глава

2503

Потр. мј.

Назив главе

Пододјељење за катастарске књиге

25030001

Назив потрошачког мјеста

Економски код

231.332,11

511.520,11

109

468.489,06

231.332,11

511.520,11

109

Пододјељење за катастарске књиге
Остварење
2015.

Назив економског кода

1

468.489,06

2

Индекс

Остварење
1.1-30.6.2016.

Буџет 2017.

5/3

3

4

5

900.378,80

441.875,62

1.107.516,16

6
123

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

19.061,20

2.572,00

12.144,00

64

612100

Доприноси послодавца

19.518,51

8.227,96

30.164,19

155

613100

Путни трошкови

1.125,00

225,00

1.100,00

98

613300

Издаци за комуналне услуге

7.802,47

3.433,89

8.000,00

103

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

6.903,00

5.104,09

5.150,00

75

613500

Издаци за услуге превоза и горива

9.246,29

2.639,39

7.000,00

76

613700

Издаци за текуће одржавање

9.791,14

1.325,56

8.000,00

82

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

5.117,29

2.360,15

6.400,00

125

613900

Уговорене услуге

38.838,66

8.261,12

42.100,00

108

821300

Набавка опреме

49.651,90

0,00

821500

Набавка сталних средстава у облику права

0,00

Укупно за потрошачко мјесто: 25030001
Укупно за главу: 2503
2504

Глава
Потр. мј.

Економски код

0,00

0,00

0

114.638,02

0

1.067.434,26

476.024,78

1.342.212,37

126

1.067.434,26

476.024,78

1.342.212,37

126

Пододјељење за за писарницу и заједничке послове

Назив главе
25040001

Пододјељење за писарницу и заједничке послове

Назив потрошачког мјеста

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

43

Остварење
1.1-30.6.2016.

Индекс
Буџет 2017.

5/3

3

4

5

481.530,91

226.584,39

563.085,63

6
117

5.144,00

15.825,43

19.144,00

372

16.810,00

7.919,91

19.817,08

118

613100

Путни трошкови

613300

Издаци за комуналне услуге

1.100,00

736

113.566,82

149,40

47.131,32

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

613500
613700

130.000,00

114

72.394,33

5.467,40

77.100,00

107

Издаци за услуге превоза и горива

7.917,12

3.325,38

9.500,00

120

Издаци за текуће одржавање

2.457,61

189,48

3.000,00

122

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

3.116,20

1.193,64

3.000,00

96

613900

Уговорене услуге

1.955,00

Укупно за потрошачко мјесто: 25040001
Укупно за главу: 2504
Глава

2506

Назив главе

Економски код

379

833.146,71

118

705.041,39

308.735,95

833.146,71

118

Остварење
2015.

Назив економског кода
2

Остварење
1.1-30.6.2016.

3

Буџет 2017.

4

5

Индекс
5/3
6

151.815,42

58.006,67

169.262,87

111

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

1.286,00

8.983,80

14.144,00

1.100

612100

Доприноси послодавца

6.518,63

2.227,38

7.543,02

116

613100

Путни трошкови

1.977,00

0,00

1.500,00

76

613200

Издаци за енергију

35.750,03

5.122,83

35.000,00

98

613300

Издаци за комуналне услуге

3.822,69

1.403,50

3.400,00

89

613700

Издаци за текуће одржавање

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

611100

Бруто плате и накнаде

611200

821600

Раздио

0,00

10.000,00

0

342,30

1.500,00

1.048

2.303,50

100,00

3.100,00

135

0,00

2601

Потр.мј.

0

631.015,73

310

Укупно за главу: 2506

203.616,43

76.186,48

631.015,73

310

Укупно за раздио: 25

3.327.213,22

4.215.882,41

127

1.448.257,05

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ

Назив главе

Комисија за хартије од вриједности

26010001

Назив потрошачког мјеста

Комисија за хартије од вриједности
Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

Остварење
1.1-30.6.2016.

3

Бруто плате и накнаде

179.719,17

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

613200

Издаци за енергију

613300

Издаци за комуналне услуге

7.156,04

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

613500

Издаци за услуге превоза и горива

613700

Издаци за текуће одржавање

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

821300

Набавка опреме

5
78.246,21

Индекс
5/3
6

210.513,48

117

0,00

0,00

68.981,00

0

6.320,91

3.161,22

7.514,00

119

944,50

457,00

10.377,00

1.099

7.565,16

3.434,21

9.500,00

126

3.079,42

11.080,00

155

874,10

0,00

2.400,00

275

391,27

203,40

1.300,00

332

1.099,26

1.006,38

2.350,00

214

599,19

266,85

1.000,00

167

40.100,53

20.062,11

47.710,00

119

2.100,00

0

0,00

Укупно за потрошачко мјесто: 26010001

Буџет 2017.

4

611100

2701

385.565,84

76.186,48

Економски код

27

0,00

203.616,43

Назив раздјела

26

Глава

0,00
143,16

Реконструкција и инвестиционо одржавање
Укупно за потрошачко мјесто: 25060001

Глава

7.400,00

308.735,95

Служба за архив

Назив потрошачког мјеста

1

Раздио

1.099,00

705.041,39

Служба за архив

25060001

Потр. мј.

0,00

0,00

244.770,13

109.916,80

374.825,48

153

Укупно за главу: 2601

244.770,13

109.916,80

374.825,48

153

Укупно за раздио: 26

244.770,13

109.916,80

374.825,48

153

Назив раздјела
Назив главе

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ
Канцеларија за управљање јавном имовином

44

Потр. мј.

27010001

Економски код

Канцеларија директора

Назив потрошачког мјеста

1
Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

613500

Издаци за услуге превоза и горива

613800

Издаци осигурања,банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

821100
821300

4

148.790,08

5/3
6

5
74.505,90

171.427,23

115

0,00

0,00

1.286,00

0

4.518,43

2.265,00

5.224,00

116

769,10

752,60

5.300,00

689

0,00

0,00

2.000,00

0

794,79

82,14

800,00

101

237,60

1.369,20

3.400,00

1.431

4.393,48

1.607,16

11.000,00

250

Набавка земљишта и шума

0,00

0,00

2.226,03

0

Набавка опреме

0,00

0,00

9.264,34

0

Укупно за потрошачко мјесто: 27010001
Потр. мј.

Индекс
Буџет 2017.

1.1-30.6.2016.

3

2

611100

Остварење

Остварење
2015.

Назив економског кода

Остварење
1.1-30.6.2016.

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

80.582,00

211.927,60

133

Сектор регистра

Назив потрошачког мјеста

27010002

Економски код

159.503,48

2

3

Индекс
5/3

Буџет 2017.

4

5

6

139.670,22

58.403,51

118.767,90

85

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

1.286,00

1.286,00

1.286,00

100

612100

Доприноси послодавца

1.609,48

425,63

2.548,20

158

613100

Путни трошкови

400,00

0,00

1.800,00

450

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

613500

Издаци за услуге превоза и горива

613800
613900

611100

Бруто плате и накнаде

611200

0,00

0,00

1.000,00

0

55,00

0,00

0,00

0

Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платн.

415,80

0,00

0,00

0

Уговорене услуге

409,50

0,00

500,00

122

Укупно за потрошачко мјесто: 27010002
Потр.мј.

Остварење
1.1-30.6.2016.

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

60.115,14

125.902,10

88

Сектор одржавања

Назив потрошачког мјеста

27010003

Економски код

143.846,00

2

Буџет 2017.

Индекс
5/3

3

4

5

380.002,37

191.976,73

466.139,16

123

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

2.572,00

6.534,87

2.572,00

100

612100

Доприноси послодавца

9.657,50

4.784,57

13.153,53

136

613100

Путни трошкови

1.009,57

0,00

1.900,00

188

613200

Издаци за енергију

283.763,35

91.459,97

260.000,00

92

613300

Издаци за комуналне услуге

57.293,65

28.245,99

68.000,00

119

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

15.094,08

514,34

12.000,00

80

613500

Издаци за услуге превоза и горива

7.404,72

2.412,53

8.000,00

108

613600

Унајмљивање имовине и опреме

613700

Издаци за текуће одржавање

613800

Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платн.

2.725,74

613900

Уговорене услуге

66.932,31

821200

Набавка грађевина

10.157,24

0,00

1.357.259,39

13.362

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

72.861,42

2.916,91

3.287.973,05

4.513

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Укупно за потрошачко мјесто: 27010003
Потр. мј.

Економски код

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

15.000,00

130

567.700,00

109

488,13

1.500,00

55

23.058,54

42.719,00

64

471.125,32

6.103.916,13

Остварење

Остварење
2015.

2

611100

4.445,80
114.286,94

423

Сектор располагања

Назив економског кода

1

11.554,44
522.418,47

1.443.446,86

Назив потрошачког мјеста

27010004

6

45

Индекс

1.1-30.6.2016.

Буџет 2017.

5/3

3

4

5

250.245,70

133.226,87

322.783,08

6
129

0,00

0,00

2.572,00

0

9.512,56

5.301,04

10.911,13

115

791,80

663,00

3.000,00

379

865,80

0,00

4.000,00

462

613500

Издаци за услуге превоза и горива

613700

Издаци за текуће одржавање

613800

Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге
Укупно за потрошачко мјесто: 27010004

2801

Глава

1.600,00

107

80.000,00

54

519,75

0,00

38.017,24

9.131,33

453.866,21

101

6.895.612,04

314

Укупно за раздио: 27

2.195.859,15

801.337,31

6.895.612,04

314

КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ПРИ САВЈЕТУ МИНИСТАРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГ.
Канцеларија координатора Брчко дистрикта БиХ при Савјету министара Босне и Херцеговин.

Назив главе

Назив потрошачког мјеста

1

Канцеларија координатора Брчко дистрикта БиХ при Савјету министара

3

100

63.800,00

108

Доприноси послодавца

4.312,20

2.156,10

4.312,22

100

Путни трошкови

1.387,50

0,00

2.400,00

173

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

613500

Издаци за услуге превоза и горива

613600

Унајмљивање имовине и опреме

613700

Издаци за текуће одржавање

613800

Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платн.
Уговорене услуге

400,00

100

9.300,00

159

0,00

0,00

120,00

0

1.865,03

934,32

4.430,00

238

692,55

254,10

890,00

129

0,00

1.600,00

163

129.020,26

272.443,18

105

Укупно за главу: 2801

260.065,04

129.020,26

272.443,18

105

Укупно за раздио: 28

260.065,04

129.020,26

272.443,18

105

Назив главе

СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Средства буджетске резерве

Економски код

Средства резерве

Назив потрошачког мјеста

29010001

Остварење

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

Буџет 2017.

4

1.337.331,26

Укупно за потрошачко мјесто: 29010001

Индекс

1.1-30.6.2016.

3

Уговорене услуге

Потр. мј.

0,00
2.125,58

260.065,04

Назив раздјела

3001

399,91
5.864,32

980,55

Укупно за потрошачко мјесто: 28010001

Глава

6

30.956,30

613100

30

5

59.340,60

612100

Раздио

4

Индекс
5/3

185.190,96

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

613900

Буџет 2017.

92.593,86

611200

Потр. мј.

1.1-30.6.2016.

185.222,38

Бруто плате и накнаде

2901

Остварење

2015.

2

611100

Глава

76

801.337,31

Назив економског кода

29

29.000,00

189.514,85

Остварење

Раздио

0

449.062,80

Економски код

613900

0,00

2.195.859,15

28010001

Потр. мј.

173,71
41.018,90

Укупно за главу: 2701

Назив раздјела

28

Раздио

1.501,63
147.608,32

5

309.021,14

5/3
6
91

1.215.179,69

1.337.331,26

309.021,14

1.215.179,69

91

Укупно за главу: 2901

1.337.331,26

309.021,14

1.215.179,69

91

Укупно за раздио: 29

1.337.331,26

309.021,14

1.215.179,69

91

Назив раздјела
Назив главе

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ
Канцеларија за ревизију

Економски код

Канцеларија за ревизију

Назив потрошачког мјеста

30010001

1

2

611100

Бруто плате и накнаде

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

613200

Издаци за енергију

613300

Издаци за комуналне услуге

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

613500

Издаци за услуге превоза и горива

613700

Издаци за текуће одржавање

Остварење

Остварење
2015.

Назив економског кода

Буџет 2017.

3

4

5

575.172,18

319.033,10

670.196,48

0,00

46

Индекс

1.1-30.6.2016.

5/3
6
117

0,00

18.495,00

0

21.742,95

9.461,09

20.849,23

96

6.047,10

1.499,80

15.060,00

249

11.582,82

5.375,17

13.973,00

121

10.677,80

4.885,60

12.210,00

114

8.639,22

0,00

11.500,00

133

1.632,66

523,67

2.800,00

171

835,51

109,66

3.700,00

443

613800

Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платн.

613900

Уговорене услуге

614100

Грантови другим нивоима Владе

821300

Набавка опреме
Укупно за потрошачко мјесто: 30010001

3101

Глава

2.400,00

119

36.350,00

203

0,00

0,00

15.000,00

0

3.749,96

0,00

6.000,00

160

660.008,57

346.802,37

828.533,71

126

660.008,57

346.802,37

828.533,71

126

Укупно за раздио: 30

660.008,57

346.802,37

828.533,71

126

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
Служба заједничких послова

Назив главе
31010001

Потр. мј.

569,28
5.345,00

Укупно за главу: 3001

Назив раздјела

31

Раздио

2.020,87
17.907,50

Економски код

Служба заједничких послова

Назив потрошачког мјеста

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

Остварење
1.1-30.6.2016.

3

Буџет 2017.

4

5

Индекс
5/3
6

611100

Бруто плате и накнаде

0,00

0,00

97.449,88

0

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

0,00

0,00

3.000,00

0

612100

Доприноси послодавца

0,00

0,00

5.846,99

0

613100

Путни трошкови

0,00

0,00

12.000,00

0

613200

Издаци за енергију

0,00

0,00

8.000,00

0

613300

Издаци за комуналне услуге

0,00

0,00

9.000,00

0

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

0,00

0,00

10.000,00

0

613500

Издаци за услуге превоза и горива

0,00

0,00

15.000,00

0

613700

Издаци за текуће одржавање

0,00

0,00

6.000,00

0

613800

Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платн.

0,00

0,00

4.000,00

0

613900

Уговорене услуге

0,00

0,00

60.000,00

0

821300

Набавка опреме
Укупно за потрошачко мјесто: 31010001
Укупно за главу: 3101

Глава

3102

Економски код

0,00
0,00

320.296,87

90.000,00

0

0,00

0,00

320.296,87

0

0

Пододјељење за програме развојне помоћи и међународну сарадњу

Назив главе
31020001

Потр. мј.

0,00
0,00

Пододјељење за програме развојне помоћи и међународну сар.

Назив потрошачког мјеста

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

Индекс

Остварење
1.1-30.6.2016.

3

Буџет 2017.

4

5

5/3
6

611100

Бруто плате и накнаде

0,00

0,00

63.375,96

0

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

0,00

0,00

3.000,00

0

612100

Доприноси послодавца

0,00

0,00

2.923,92

0

613100

Путни трошкови

0,00

0,00

12.000,00

0

613600

Унајмљивање имовине и опреме

0,00

0,00

30.000,00

0

613900

Уговорене услуге

0,00

0,00

19.000,00

0

0,00

0,00

130.299,88

0

0,00

0,00

130.299,88

0

Укупно за потрошачко мјесто: 31020001
Укупно за главу: 3102
Глава

3103

Потр. мј.

Пододјељење за координацију помоћи Европске уније и регионалну сарадњу и хармони.

Назив главе
31030001

Економски код

Пододјељење за координацију помоћи Европске уније и регионалну

Назив потрошачког мјеста

Остварење
2015.

Назив економског кода

1

2

Индекс

Остварење
1.1-30.6.2016.

3

Буџет 2017.

4

5

5/3
6

611100

Бруто плате и накнаде

0,00

0,00

69.285,00

0

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

0,00

0,00

3.000,00

0

612100

Доприноси послодавца

0,00

0,00

4.157,10

0

613100

Путни трошкови

0,00

0,00

12.000,00

0

613900

Уговорене услуге

0,00

0,00

18.000,00

0

614300

Грантови непрофитним организацијама

0,00

0,00

50.000,00

0

0,00

0,00

Укупно за потрошачко мјесто: 31030001

47

156.442,10

0

Укупно за главу: 3103
3104

Глава
Потр. мј.

0,00

156.442,10

0

Пододјељење за стратегију европских интеграција и реформу јавне управе

Назив главе
31040001

Назив потрошачког мјеста

Пододјељење за стратегију европских интеграција и реформу јавн.
Остварење

Економски код

0,00

Назив економског кода

1

Остварење

2015.

2

1.1-30.6.2016.

3

Буџет 2017.

4

5

Индекс
5/3
6

611100

Бруто плате и накнаде

0,00

0,00

70.783,74

0

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика

0,00

0,00

3.000,00

0

612100

Доприноси послодавца

0,00

0,00

2.536,67

0

613100

Путни трошкови

0,00

0,00

12.000,00

0

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

0,00

0,00

3.000,00

0

613900

Уговорене услуге

0,00

0,00

38.000,00

0

0,00

0,00

129.320,41

0

Укупно за главу: 3104

0,00

0,00

129.320,41

0

Укупно за раздио: 31

0,00

0,00

736.359,26

0

Укупно за потрошачко мјесто: 31040001

200.896.683,82

Укупно за извјештај:

48

70.767.452,68

232.348.523,00

0

C) ДЕТАЉНИ ЗАХТЈЕВИ ЗА ПЛАТЕ
Планска година:
Платни
разред:

ПОЗИЦИЈА

Мјесечна
нето плата

2017.

Мјесечна
Период Број
Укупна
бруто плата ангажов. извршилаца средства

РАЗДИО - 10 СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
Потрошачко мјесто - 10010001 Скупштина Брчко дистрикта
Предсједник

3.851,54

5.541,59

12

1

66.499,08

Посланици – предсједавајући

2.308,87

3.395,38

12

4

162.978,24

Посланици – предсједавајући

2.308,87

3.322,20

12

5

199.332,00

Посланици

2.199,05

3.233,70

12

1

38.804,40

Посланици

2.199,05

3.164,00

12

5

189.840,00

16

657.453,72

Укупно - Плате
Прелазне накнаде

71.817,92

Додатак на плату

316,40

Укупно - Додаци на плату

72.134,32
16

Укупно бруто плате

729.588,04

Доприноси на терет послодавца

29.494,19

Укупно - доприноси

29.494,19

Укупно доприноси на терет послодавца

29.494,19

Укупно за потрошачко мјесто - 10010001 Скупштина Брчко дистрикта

16

759.082,23

Потрошачко мјесто – 10020001 Стручна служба Скупштине
Шеф Стручне службе Скупштине

IX3

2.762,16

4.061,87

12

1

48.742,44

Замјеник шефа Стручне службе Скупштине

IX1

2.370,03

3.410,00

12

1

40.920,00

Шеф Сектора за административно-финансијске послове и техничку подршку

VIII5

2.081,32

3.060,66

12

1

36.727,92

Стручни савјетник за скупштинске комисије

VIII3

1.822,77

2.622,60

12

1

31.471,20

Стручни савјетник за скупштинске комисије

VIII3

1.822,77

2.680,45

4

1

10.721,80

Стручни савјетник за односе с јавношћу

VIII3

1.822,77

2.680,45

4

1

10.721,80

Стручни савјетник за нормативне послове и уређивање Службеног гласника

VIII3

1.822,77

2.622,60

12

1

31.471,20

Стручни савјетник – лектор

VIII3

1.822,77

2.622,60

12

2

62.942,40

Стручни савјетник – лектор

VIII3

1.822,77

2.680,45

12

1

32.165,40

Стручни савјетник – администратор

VIII3

1.822,77

2.622,60

12

1

31.471,20

Виши стручни сарадник за финансијске послове и набавку

VIII1

1.564,22

2.300,25

4

1

9.201,00

Виши стручни сарадник за правна питања и хармонизацију прописа

VIII1

1.564,22

2.300,25

4

1

9.201,00

Стручни референт за административно-финансијске и персоналне послове

V3

904,92

1.330,72

6

1

7.984,32

Стручни сарадник за административно-финансијске и персоналне послове

VII3

1.287,36

1.893,11

6

1

11.358,66

Секретарица предсједника и потпредсједника Скупштине

V3

904,92

1.302,00

6

1

7.812,00

Секретарица предсједника и потпредсједника Скупштине

VII3

1.287,36

1.852,25

6

1

11.113,50

V3

904,92

1.330,72

4

1

5.322,88

Стручни референт за пленарна засједања Скупштине
Стручни референт за скупштинске комисије

V3

904,92

1.302,00

6

3

23.436,00

Стручни сарадник за скупштинске комисије

VII3

1.287,36

1.852,25

6

2

22.227,00

Стручни референт за скупштинске комисије

V3

904,92

1.330,72

6

1

7.984,32

Стручни сарадник за скупштинске комисије

VII3

1.287,36

1.893,11

6

1

11.358,66

Стручни референт за умножавање и отпрему скупштинских материјала

V3

904,92

1.302,00

12

1

15.624,00

Техничар за руковање аудио и видео техником

V3

904,92

1.302,00

12

1

15.624,00

Техничар за пленарна засједања Скупштине

V3

904,92

1.302,00

12

1

15.624,00

Референт за одржавање возила – возач

V3

904,92

1.302,00

12

2

31.248,00

Референт писарнице

V3

904,92

1.302,00

6

1

7.812,00

Мајстор за одржавање

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Кафе кувар

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Кафе кувар

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84
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Радник обезбјеђења

III6

686,23

987,35

12

4

47.392,80

Радник обезбјеђења

III6

686,23

1.009,13

4

1

4.036,52

Шеф Службе обезбјеђења

VII3

1.287,36

1.852,25

6

1

11.113,50

Радник обезбјеђења

III6

686,23

987,35

6

1

5.924,10

Возач – курир

V3

904,92

1.330,72

4

1

5.322,88

Спремачица

I6

495,55

713,00

12

2

17.112,00

44

684.106,98

Укупно - Плате
Ноћни рад, рад празником и викендом и додатак на плату по основу посебних
критеријума
Укупно - Додаци на плату

21.000,00
21.000,00
44

Укупно бруто плате

705.106,98

Доприноси на терет послодавца

31.109,38

Укупно - доприноси

31.109,38

Укупно доприноси на терет послодавца

31.109,38

Укупно за потрошачко мјесто - 10020001 Стручна служба Скупштине

44

736.216,36

Потрошачко мјесто - 10030001 Изборна комисија
Секретар Изборне комисије

VIII1

1.564,22

2.300,25

4

1

9.201,00

Истражитељ у поступку спровођења Закона о сукобу интереса

VIII1

1.564,22

2.300,25

4

3

27.603,00

Укупно - Плате

4

36.804,00

Укупно бруто плате

4

36.804,00

Доприноси на терет послодавца

2.160,48

Укупно - доприноси

2.160,48

Укупно доприноси на терет послодавца

2.160,48

Укупно за потрошачко мјесто - 10030001 Изборна комисија

4

64

УКУПНО ЗА РАЗДИО: 10 СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

38.964,48

1.534.263,07

РАЗДИО - 11 КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Потрошачко мјесто - 11010001 Кабинет градоначелника
Градоначелник

3.851,54

5.541,59

12

1

66.499,08

Замјеник градоначелника

3.459,13

4.977,00

12

1

59.724,00

Главни координатор Владе

3.349,28

4.925,26

12

1

59.103,12

Савјетник градоначелника

2.199,05

3.164,00

12

1

37.968,00

Савјетник градоначелника

2.199,05

3.164,00

12

1

37.968,00

Савјетник градоначелника

2.199,05

3.164,00

12

1

37.968,00

Савјетник градоначелника

2.199,05

3.233,71

12

1

38.804,52

Савјетник градоначелника

2.199,05

3.233,71

12

1

38.804,52

2.199,05

3.233,71

12

1

38.804,52

Шеф Кабинета градоначелника

VIII5

2.081,32

3.060,66

12

1

36.727,92

Секретар Кабинета градоначелника

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Секретар замјеника градоначелника

VI1

991,10

1.426,00

4

1

5.704,00

Секретарица главног координатора Владе

V3

904,92

1.302,00

6

1

7.812,00

Возач градоначелника

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Возач

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Секретарица савјетника градоначелника

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Стручни савјетник за финансијска питања и унутрашњу финансијску контролу

VIII2

1.693,49

2.436,60

6

2

29.239,20

Стручни савјетник за финансијска питања и унутрашњу финансијску контролу

VIII2

1.693,49

2.490,35

6

1

14.942,10

Стручни савјетник за финансијска питања и унутрашњу финансијску контролу

VIII3

1.822,77

2.622,60

6

2

31.471,20

Стручни савјетник за финансијска питања и унутрашњу финансијску контролу

VIII3

1.822,77

2.680,45

6

1

16.082,70

Секретарица главног координатора Владе

VI1

991,10

1.426,00

6

1

8.556,00

Укупно - Плате

23

634.254,88

Укупно бруто плате

23

634.254,88

Савјетник градоначелника

Доприноси на терет послодавца

21.128,92
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Укuпно - доприноси

21.128,92

Укuпно доприноси на терет послодавcа

21.128,92

Укупно за потрошачко мјесто - 11010001 Кабинет градоначелника

23

655.383,80

Потрошачко мјесто - 11020001 Сектор за информисање
Шеф сектора за информисање

IX1

2.370,03

3.410,00

12

1

40.920,00

Портпарол Владе

VIII4

1.952,04

2.870,56

12

1

34.446,72

Виши стручни сарадник за информисање

VII6

1.408,01

2.025,85

4

1

8.103,40

Виши стручни сарадник за протокол

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Стручни референт за протокол

VI1

991,10

1.457,46

4

1

5.829,84

Веб-уредник

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Службеник за етику и информисање

VIII4

1.952,04

2.808,60

12

1

33.703,20

Шеф Одсјека за жалбе, људска права и комуникацију са грађанима

VIII5

2.081,32

2.994,60

12

1

35.935,20

Виши стручни сарадник

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Виши стручни сарадник

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Стручни референт – оператер базе података

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Стручни референт

IV1

721,78

1.061,41

12

1

12.736,92

Укупно - Плате

12

284.087,44

Укупно бруто плате

12

284.087,44

Доприноси на терет послодавца

10.882,86

Укупно - доприноси

10.882,86

Укупно доприноси на терет послодавца

10.882,86

Укупно за потрошачко мјесто - 11020001 Сектор за информисање

12

294.970,30

Потрошачко мјесто - 11020002 Законодавна канцеларија
Шеф Законодавне канцеларије

IX1

2.370,03

3.410,00

12

1

40.920,00

Шеф Одсјека за законодавну активност

VIII5

2.081,32

3.060,66

12

1

36.727,92

Стручни савјетник за законодавство

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Стручни савјетник за законодавство

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Виши стручни сарадник – асистент за нормативно – правне послове

VIII1

1.564,22

2.300,25

4

1

9.201,00

Виши стручни сарадник за хармонизацију прописа

VIII1

1.564,22

2.250,60

6

1

13.503,60

Виши стручни сарадник за хармонизацију прописа

VIII1

1.564,22

2.250,60

6

1

13.503,60

Технички секретар

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Виши стручни сарадник за процјену утицаја прописа

VIII1

1.564,22

2.250,60

6

2

27.007,20

Укупно - Плате

10

214.085,52

Укупно бруто плате

10

214.085,52

Доприноси на терет послодавца

8.296,34

Укупно - доприноси

8.296,34

Укупно доприноси на терет послодавца

8.296,34

Укупно за потрошачко мјесто - 11020002 Законодавна канцеларија

10

222.381,86

Потрошачко мјесто - 11020005 Сектор за координацију политика и опште послове
Шеф Сектора за координацију политика и опште послове

IX1

2.370,03

3.485,22

12

1

41.822,64

Шеф Одсјека за координацију политика

VIII5

2.081,32

3.060,66

12

1

36.727,92

Виши стручни сарадник – асистент за израду правних мишљења

VIII1

1.564,22

2.250,60

12

2

54.014,40

Стручни савјетник за правне послове

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

3

87.717,60

Оператер

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Оператер

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Шеф Одсјека за опште послове

VIII5

2.081,32

3.060,66

12

1

36.727,92

Лектор

VII6

1.408,01

2.025,85

12

2

48.620,40

Лектор

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Преводилац

V3

904,92

1.330,72

12

2

31.937,28

Оператер

IV5

816,58

1.200,82

12

2

28.819,68

51

Планска година:
Платни
разред:

ПОЗИЦИЈА

Мјесечна

Мјесечна

нето плата

бруто плата

2017.

Период Број
Укупна
ангажов. извршилаца средства

Оператер

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Стручни савјетник за правне послове

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Виши стручни сарадник – асистент за израду правних мишљења

VIII1

1.564,22

2.250,60

6

Укупно - Плате

1

13.503,60

20

476.584,56
15.140,40

Разлика плате за позицију "Стручни савјетник за правне послове" због распоређивања на
позицију "Оператер" за 12 мјесеци

Укупно - Додаци на плату

15.140,40
20

Укупно бруто плате

491.724,96

Доприноси на терет послодавца

16.585,98

Укупно - доприноси

16.585,98

Укупно доприноси на терет послодавца

16.585,98

Укупно за потрошачко мјесто - 11020005 Сектор за координацију политика и опште послове

20

508.310,94

Потрошачко мјесто - 11020006 Управна инспекција
Управни инспектор

IX2

2.566,10

3.692,10

12

1

44.305,20

Управни инспектор

IX2

2.566,10

3.773,55

12

1

45.282,60

Укупно - Плате

2

89.587,80

Укупно бруто плате

2

89.587,80

Доприноси на терет послодавца

2.658,31

Укупно - доприноси

2.658,31

Укупно доприноси на терет послодавца

2.658,31

Укупно за потрошачко мјесто - 11020006 Управна инспекција

2

92.246,11

Потрошачко мјесто - 11020007 Секретаријат Владе
Тајник Владе

IX5

3.154,30

4.638,52

12

1

55.662,24

Секретарица секретара Владе

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Координатор за реформу јавне управе

IX1

2.370,03

3.485,22

6

1

20.911,32

Виши стручни сарадник за реформу јавне управе

VII6

1.408,01

2.070,54

6

1

12.423,24

4

103.095,60

Укупно - Плате

Разлика плате због привременог премјештаја запосленога са позиције "Виши стручни
сарадник за реформу јавне управе" на позицију "Координатор за реформу јавне управе"
за 4 мјесеца

5.658,72

Укупно - Додаци на плату

5.658,72

4

Укупно бруто плате

108.754,32

Доприноси на терет послодавца

845,93

Укупно - доприноси

845,93

Укупно доприноси на терет послодавца

845,93

Укупно за потрошачко мјесто - 11020007 Секретаријат Владе

4

109.600,25

Потрошачко мјесто - 11030001 Инспекторат
Шеф Инспектората

IX3

2.762,16

3.974,20

12

1

47.690,40

Помоћник шефа Инспектората – главни инспектор

VIII3

1.822,77

2.622,60

12

2

62.942,40

Помоћник шефа Инспектората – главни инспектор

VIII3

1.822,77

2.680,45

12

1

32.165,40

Инспектор

VIII1

1.564,22

2.250,60

12

25

675.180,00

Инспектор

VIII1

1.564,22

2.300,25

12

25

690.075,00

Стручни референт за вођење базе података

IV5

816,58

1.174,90

9

1

10.574,10

Стручни савјетник за правне послове

VIII1

1.564,22

2.250,60

12

1

27.007,20

Технички секретар

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Курир – складиштар

III6

686,23

987,35

6

1

5.924,10

Стручни савјетник – систем администратор

VIII1

1.564,22

2.250,60

12

1

27.007,20

Инспектор

VIII1

1.564,22

2.250,60

9

1

20.255,40

Инспектор

VIII1

1.564,22

2.250,60

11

1

24.756,60

Инспектор

VIII1

1.564,22

2.300,25

11

1

25.302,75

Курир – складиштар

IV5

816,58

1.174,90

6

Укупно - Плате

1
63
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20% увећања плате за инспекторе и главне инспекторе по Закону о инспекцији

306.224,88

Укупно - Додаци на плату

306.224,88

Укупно бруто плате

63

1.976.253,63

Доприноси на терет послодавца

55.349,13

Укупно - доприноси

55.349,13

Укупно доприноси на терет послодавца

55.349,13

Укупно за потрошачко мјесто - 11030001 Инспекторат

63

2.031.602,76

Потрошачко мјесто - 11040001 Апелациона комисија
Предсједник Апелационе комисије

VIII6

2.209,51

3.249,18

6

1

19.495,08

Члан Апелационе комисије

VIII5

2.081,32

2.994,60

4

1

11.978,40

Члан Апелационе комисије

VIII5

2.081,32

2.994,60

6

1

17.967,60

Члан Апелационе комисије

VIII5

2.081,32

3.060,66

6

1

18.363,96

Технички секретар

IV5

816,58

1.174,90

6

1

7.049,40

Члан Апелационе комисије

VIII5

2.081,32

2.994,60

6

1

17.967,60

Предсједник Апелационе комисије

IX3

2.762,16

4.061,87

6

1

24.371,22

Члан Апелационе комисије

IX2

2.566,10

3.773,55

6

1

22.641,30

Члан Апелационе комисије

IX2

2.566,10

3.692,10

6

3

66.457,80

Технички секретар

V3

904,92

1.302,00

6

1

7.812,00

Укупно - Плате

12

214.104,36

Укупно бруто плате

12

214.104,36

Доприноси на терет послодавца

7.753,97

Укупно - доприноси

7.753,97

Укупно доприноси на терет послодавца

7.753,97

Укупно за потрошачко мјесто - 11040001 Апелациона комисија

12

221.858,33

Потрошачко мјесто - 11050001 Одбор за запошљавање
Стални члан одбора

VIII5

2.081,32

2.994,60

12

1

35.935,20

Стални члан одбора

VIII5

2.081,32

2.994,60

12

1

35.935,20

Стални члан одбора

VIII5

2.081,32

3.060,66

12

1

36.727,92

Технички секретар

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Укупно - Плате

4

122.697,12

Укупно бруто плате

4

122.697,12

Доприноси на терет послодавца

5.158,15

Укупно - доприноси

5.158,15

Укупно доприноси на терет послодавца

5.158,15

Укупно за потрошачко мјесто - 11050001 Одбор за запошљавање

4

127.855,27

Потрошачко мјесто - 11060001 Канцеларија за европске интеграције
Шеф Канцеларије за европске интеграције

IX1

2.370,03

3.485,22

6

1

20.911,32

Стручни референт за административне послове

IV5

816,58

1.174,90

6

1

7.049,40

Шеф Одсјека за координацију програма помоћи ЕУ и регионалне сарадње

VIII5

2.081,32

2.994,60

6

1

17.967,60

Шеф Одсјека за мониторинг, координацију, извјештавање у процесу европских интеграција VIII5

2.081,32

2.994,60

6

1

17.967,60

Укупно - Плате

4

63.895,92

Укупно бруто плате

4

63.895,92

Доприноси на терет послодавца

2.579,08

Укупно - доприноси

2.579,08

Укупно доприноси на терет послодавца

2.579,08

Укупно за потрошачко мјесто - 11060001 Канцеларија за Европске интеграције

4
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Потрошачко мјесто - 12010001 Правосудна комисија

53

66.475,00

4.330.684,62

Планска година:
Платни
разред:

ПОЗИЦИЈА

Мјесечна

Мјесечна

нето плата

бруто плата

2017.

Период Број
Укупна
ангажов. извршилаца средства

Секретар Правосудне комисије

IX5

3.154,30

4.638,52

12

1

55.662,24

Шеф Службе информационе технологије

IX1

2.370,03

3.485,22

12

1

41.822,64

Шеф финансија

IX1

2.370,03

3.410,00

12

1

40.920,00

Командир Судске полиције

IX1

2.370,03

3.410,00

12

1

40.920,00

Замјеник командира Судске полиције

VIII3

1.822,77

2.622,60

12

1

31.471,20

Портпарол Правосудне комисије

VIII4

1.952,04

2.870,56

12

1

34.446,72

Стручни сарадник

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Стручни сарадник

VIII2

1.693,49

2.436,60

2

1

4.873,20

Специјалиста за информационе технологије

VIII1

1.564,22

2.250,60

12

1

27.007,20

Специјалиста за информационе технологије

VIII1

1.564,22

2.300,25

12

1

27.603,00

Самостални референт за финансије и рачуноводство

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Службеник финансијско-рачуноводствене службе

V6

969,56

1.425,77

12

1

17.109,24

Службеник финансијско рачуноводствене службе

V3

904,92

1.302,00

12

1

15.624,00

Секретарица предсједника Правосудне комисије

V6

969,56

1.425,77

12

1

17.109,24

Старији наредник Судске полиције

VI6

1.130,07

1.625,95

12

11

214.625,40

Старији наредник Судске полиције

VI6

1.130,07

1.661,82

12

9

179.476,56

Референт за унутрашњу контролу и систем техничке заштите

V6

969,56

1.425,77

12

1

17.109,24

Техничар за информатику

V3

904,92

1.330,72

12

1

15.968,64

Оператер на систему техничке заштите

V3

904,92

1.330,72

12

2

31.937,28

Оператер на систему техничке заштите

V3

904,92

1.302,00

12

2

31.248,00

Оператер – асистент

V2

883,38

1.271,00

12

2

30.504,00

Радник на одржавању – домар

III6

686,23

12

2

23.696,40

Радник на одржавању – домар

III6

686,23

12

1

12.109,56

Радник службе обезбијеђења

III6

686,23

12

2

23.696,40

Радник службе обезбијеђења

III6

686,23

12

1

12.109,56

Хигијеничар

I6

495,55

713,00

12

7

59.892,00

Хигијеничар

I6

495,55

728,73

12

987,35

1.009,13
987,35

1.009,13

Укупно - Плате

7

61.213,32

62

1.121.704,44

30% накнаде за сложеност послова Судске полиције 139.947.95 КМ, законске накнаде
8.000 КМ
Укупно - Додаци на плату

147.947,95
147.947,95

62

Укупно бруто плате

1.269.652,39

Бенефицирани радни стаж за судске полицајце

12.128,82

Доприноси на терет послодавца

43.067,13

Укупно - доприноси

55.195,95

Укупно доприноси на терет послодавца

55.195,95

Укупно за потрошачко мјесто - 12010001 Правосудна комисија

62

1.324.848,34

Потрошачко мјесто - 12020001 Основни суд
Предсједник

3.360,43

5.490,94

12

1

65.891,28

Судија – шеф Одјељења

3.339,44

5.339,10

12

2

128.138,40

Судија

3.129,41

5.113,45

12

8

490.891,20

Судија

3.129,41

5.003,30

12

7

420.277,20

Судија – додатни на одређено вријеме

3.129,41

5.113,45

6

1

30.680,70

3.129,41

5.003,30

12

1

60.039,60

IX6

3.349,28

4.818,95

12

1

57.827,40

Шеф Одјељења за земљишно-књижне послове

IX1

2.370,03

3.485,22

12

1

41.822,64

Стручно правни сарадник

VIII3

1.822,77

2.680,45

12

2

64.330,80

Стручно правни сарадник

VIII3

1.822,77

2.622,60

12

2

62.942,40

Стручно правни сарадник

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Стручно правни сарадник

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Дипломирани правник у ЗК уреду

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Дипломирани правник у ЗК уреду

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

2

58.478,40

Дипломирани правник у ЗК уреду

VIII1

1.564,22

2.250,60

12

1

27.007,20

Судија – додатни на одређено вријеме
Секретар

54

Планска година:
Платни
разред:

ПОЗИЦИЈА

Мјесечна

Мјесечна

нето плата

бруто плата

2017.

Период Број
Укупна
ангажов. извршилаца средства

Шеф писарнице

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Судијски приправник

VII3

1.287,36

1.852,25

12

1

22.227,00

Референт за принудну наплату

VI3

1.047,12

1.539,84

12

2

36.956,16

Референт за принудну наплату

VI3

1.047,12

1.506,60

12

2

36.158,40

Референт за принудну наплату

VI2

1.019,11

1.466,30

12

2

35.191,20

Референт за принудну наплату

VI1

991,10

1.457,46

12

5

87.447,60

Помоћник секретара

V6

969,56

1.395,00

12

1

16.740,00

Референт за унос докумената

V5

948,01

1.364,00

12

1

16.368,00

Референт за унос докумената

V4

926,47

1.333,00

12

1

15.996,00

Референт за унос докумената

V2

883,38

1.271,00

12

1

15.252,00

Референт за управљање предметима

V5

948,01

1.394,09

12

1

16.729,08

Референт за управљање предметима

V5

948,01

1.364,00

12

1

16.368,00

Референт за управљање предметима

V4

926,47

1.333,00

12

2

31.992,00

Референт за управљање предметима

V4

926,47

1.362,41

12

1

16.348,92

Оператер – уписничар извршења прекршајних санкција

V5

948,01

1.394,09

12

1

16.729,08

Оператер – уписничар предмета регистрације пословних субјеката

V3

904,92

1.330,72

12

1

15.968,64

Оператер – референт за овјеру

V5

948,01

1.364,00

12

1

16.368,00

Оператер – референт ЗК послова

V5

948,01

1.394,09

12

2

33.458,16

Оператер – референт ЗК послова

V5

948,01

1.364,00

12

2

32.736,00

Оператер – референт ЗК послова

V4

926,47

1.362,41

12

2

32.697,84

Оператер – референт ЗК послова

V4

926,47

1.333,00

12

1

15.996,00

Оператер – референт ЗК послова

V3

904,92

1.330,72

12

1

15.968,64

Оператер – референт ЗК послова

V3

904,92

1.302,00

12

1

15.624,00

Оператер – референт – асистент

V4

926,47

1.362,41

12

4

65.395,68

Оператер – референт – асистент

V4

926,47

1.333,00

12

6

95.976,00

Оператер – референт – асистент

V3

904,92

1.330,72

12

7

111.780,48

Оператер – референт – асистент

V3

904,92

1.302,00

12

2

31.248,00

Оператер – референт – асистент

V2

883,38

1.299,04

12

9

140.296,32

Оператер – референт – асистент

V2

883,38

1.271,00

12

2

30.504,00

Архивар – оператер

V2

883,38

1.271,00

12

1

15.252,00

Секретарица предсједника

V6

969,56

1.425,77

12

1

17.109,24

Возач – курир

IV3

769,18

1.131,11

12

2

27.146,64

Курир

III6

686,23

1.009,13

12

2

24.219,12

Курир

III6

686,23

12

2

23.696,40

Запослени на отпреми поште

III6

686,23

12

1

12.109,56

Запослени на отпреми поште

III6

686,23

12

1

11.848,20

Курир

III6

686,23

1.009,13

4

2

8.073,04

Курир

III6

686,23

987,35

4

1

3.949,40

987,35

1.009,13
987,35

Судија

3.129,41

5.003,30

0

0

0,00

Судија – додатни на одређено вријеме

3.129,41

5.113,45

0

0

0,00

Укупно - Плате

109

2.800.106,10

Минули рад 125.267,04 КМ; регрес 50.583,62 КМ и накнаде 24.000,00 КМ

199.850,66

Укупно - Додаци на плату

199.850,66

Укупно бруто плате

109

2.999.956,76

Допринос на терет послодавца

82.988,08

Укупно - доприноси

82.988,08

Укупно доприноси на терет послодавца

82.988,08

109

Укупно за потрошачко мјесто - 12020001 Основни суд

3.082.944,84

Потрошачко мјесто - 12030001 Апелациони суд
Предсједник

3.675,48

6.005,73

12

1

72.068,76

Судија – шеф Одјељења

3.570,47

5.834,15

12

2

140.019,60

Судија – шеф Одјељења

3.570,47

5.708,47

12

1

68.501,64

55

Планска година:

Платни
разред:

ПОЗИЦИЈА

Мјесечна

Мјесечна

нето плата

бруто плата

2017.

Период Број
Укупна
ангажов. извршилаца средства

Судија

3.360,63

5.490,94

12

2

131.782,56

Судија

3.360,63

5.372,65

12

2

128.943,60

Стручно правни сарадник

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

2

58.478,40

Стручно правни сарадник

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

2

59.768,40

Стручно правни сарадник

VIII2

1.693,49

2.436,60

4

1

9.746,40

Стручно правни сарадник

VIII2

1.693,49

2.490,35

4

1

9.961,40

Судијски приправник

VII3

1.287,36

1.852,25

12

1

22.227,00

Шеф администрације

VI6

1.130,07

1.625,95

12

1

19.511,40

Референт – оператер – асистент

V3

904,92

1.330,72

12

1

15.968,64

Референт – оператер – асистент

V3

904,92

1.302,00

12

2

31.248,00

Референт – оператер – асистент

V4

926,47

1.362,41

12

Укупно - Плате

2

32.697,84

21

800.923,64

Минули рад 85.340,58 КМ; регрес 22.790,17 КМ и накнаде 12.000,00 КМ

120.130,75

Укупно - Додаци на плату

120.130,75

Укупно бруто плате

21

921.054,39

Допринос на терет послодавца

22.225,34

Укупно - доприноси

22.225,34

Укупно доприноси на терет послодавца

22.225,34

Укупно за потрошачко мјесто - 12030001 Апелациони суд

21

943.279,73

Потрошачко мјесто - 12040001 Тужилаштво
Главни тужилац

3.570,47

5.708,47

12

1

Замјеник главног тужиоца

3.255,42

5.204,76

12

1

62.457,12

Тужилац

3.129,41

5.113,45

12

4

245.445,60

68.501,64

3.129,41

5.003,30

12

3

180.118,80

Секретар Тужилаштва

IX5

3.154,30

4.538,40

12

1

54.460,80

Стручни сарадник

VIII3

1.822,77

2.680,45

12

1

32.165,40

Стручни сарадник

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

2

59.768,40

Стручни сарадник

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

2

58.478,40

Шеф администрације

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Приправник

VII3

1.287,36

1.893,11

12

1

22.717,32

Оператер – уписничар

V4

926,47

1.362,41

12

1

16.348,92

Оператер – уписничар

V4

926,47

1.333,00

12

1

15.996,00

Оператер – асистент

V3

904,92

1.330,72

12

2

31.937,28

Оператер – асистент

V3

904,92

1.302,00

12

3

46.872,00

Оператер – асистент

V2

883,38

1.299,04

12

1

15.588,48

Курир – возач – домар

IV2

745,48

1.096,26

12

1

13.155,12

Тужилац

26

Укупно - Плате

948.321,48

Минули рад 56.345,62 КМ; регрес 22.735,09 КМ и накнаде 8.236,60 КМ

87.317,31

Замјена до повратка с боловања запосленог на позицији "Стручни сарадник", платни
разред VIII2, мјесечна нето плата 1.693,49 КМ, мјесечна бруто плата 2.490,35 КМ, за
8 мјесеци
Укупно - Додаци на плату

19.922,80

107.240,11

Укупно бруто плате

26

1.055.561,59

Допринос на терет послодавца

32.854,33

Укупно - доприноси

32.854,33

Укупно доприноси на терет послодавца

32.854,33

Укупно за потрошачко мјесто - 12040001 Тужилаштво

26

1.088.415,92

Потрошачко мјесто - 12050001 Правобранилаштво
Правобранилац

3.371,84

5.509,59

12

1

66.115,08

Замјеник правобраниоца

3.115,75

5.091,13

12

2

122.187,12

Замјеник правобраниоца

3.115,75

4.981,46

12

2

119.555,04

2.958,23

4.256,30

12

1

51.075,60

IX4

Секретар Правобранилаштва
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ангажов. извршилаца средства

Стручни сарадник

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Стручни сарадник

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Приправник

VII3

1.287,36

1.852,25

12

1

22.227,00

V3

904,92

1.302,00

12

2

31.248,00

Оператер – асистент

V2

883,38

1.299,04

12

6

93.530,88

Возач – курир – домар

IV1

721,78

1.038,50

12

1

12.462,00

Радник на обезбјеђењу

III6

Оператер – уписничар

686,23

1.009,13

12

1

12.109,56

Замјеник правобраниоца

3.115,75

5.091,13

7

1

35.637,91

Замјеник правобраниоца

3.115,75

4.981,46

4

1

19.925,84

Замјеник правобраниоца

3.115,75

4.981,46

7

1

34.870,22

22

680.067,65

Укупно - Плате
Минули рад 49.238,27 КМ; регрес 18.163,48 КМ и накнаде 8.236,60 КМ

75.638,35

Укупно - Додаци на плату

75.638,35

Укупно бруто плате

22

755.706,00

Допринос на терет послодавца

19.702,51

Укупно - доприноси

19.702,51

Укупно доприноси на терет послодавца

19.702,51

Укупно за потрошачко мјесто - 12050001 Правобранилаштво

22

775.408,51

Потрошачко мјесто - 12060001 Канцеларија за правну помоћ
Директор

X5

3.737,11

5.376,95

12

1

64.523,40

Адвокат

IX6

3.349,28

4.818,95

12

1

57.827,40

Адвокат

IX5

3.154,30

4.538,40

12

4

217.843,20

Шеф администрације

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Истражитељ

VI2

1.019,11

1.466,30

12

1

17.595,60

Секретарица – асистент

V6

969,56

1.425,77

12

1

17.109,24

Оператер – асистент

V3

904,92

1.302,00

12

1

15.624,00

Возач – курир – домар

IV2

745,48

1.072,60

12

1

12.871,20

Укупно - Плате

11

428.240,52

Законска накнада 9% за оператер – асистент

1.406,16

Укупно - Додаци на плату

1.406,16

Укупно бруто плате

11

429.646,68

Допринос на терет послодавца

23.177,09

Укупно - доприноси

23.177,09

Укупно доприноси на терет послодавца

23.177,09

Укупно за потрошачко мјесто - 12060001 Канцеларија за правну помоћ

11

452.823,77

УКУПНО ЗА РАЗДИО: 12 ПРАВОСУЂЕ БРЧКО ДИСТРИКТА

251

7.667.721,11

РАЗДИО - 13 ПОЛИЦИЈА ДИСТРИКТА
Потрошачко мјесто - 13010001 Униформисана крим полиција и друго
Шеф Полиције

IX6

3.349,28

4.925,26

12

1

59.103,12

Замјеник шефа Полиције

IX3

2.762,16

3.974,20

12

1

47.690,40

Главни савјетник шефа Полиције

IX1

2.370,03

3.485,22

6

1

20.911,32

Шеф Кабинета

VIII5

2.081,32

2.994,60

6

1

17.967,60

Стручни савјетник шефа Полиције за послове информисања

VIII5

2.081,32

2.994,60

6

1

17.967,60

Главни инспектор

VIII5

2.081,32

2.994,60

6

1

17.967,60

Стручни савјетник за аналитику и едукацију

VIII5

2.081,32

2.994,60

6

1

17.967,60

Стручни савјетник шефа Полиције за послове стручног образовања и усавршавања
полицијских службеника
Стручни савјетник за правне послове

VIII3

1.822,77

2.622,60

6

1

15.735,60

VIII3

1.822,77

2.622,60

6

1

15.735,60

Стручни савјетник шефа Полиције за правна питања

VIII3

1.822,77

2.622,60

6

1

15.735,60

Виши стручни сарадник за послове Кабинета

VII6

1.408,01

2.025,85

6

1

12.155,10

Виши стручни сарадник за послове Кабинета шефа Полиције

VIII1

1.564,22

2.250,60

6

1

13.503,60
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Виши стручни сарадник – администратор безбједносног подручја

VII6

1.408,01

2.025,85

6

1

12.155,10

Аналитичар

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Виши стручни сарадник за правне послове

VII6

1.408,01

2.025,85

6

1

12.155,10

Виши стручни сарадник за правна питања

VII6

1.408,01

2.025,85

6

1

12.155,10

Виши стручни сарадник за кадровске послове

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Виши стручни сарадник у области личних података

VII6

1.408,01

2.025,85

6

1

12.155,10

Стручни референт за односе са јавношћу – портпарол

VI4

1.075,13

1.546,90

6

1

9.281,40

Стручни референт – аналитичар оператер

IV5

816,58

1.200,82

6

1

7.204,92

Аналитичар оператер

IV5

816,58

1.200,82

6

1

7.204,92

Стручни референт за административне послове – секретар

IV5

816,58

1.200,82

6

1

7.204,92

Административни радник – секретар (Кабинет)

IV5

816,58

1.200,82

6

1

7.204,92

Шеф Оперативно-комуникационог центра

VIII5

2.081,32

2.994,60

12

1

35.935,20

Шеф смјене – замјеник шефа Оперативно-комуникационог центра

VIII2

1.693,49

2.490,35

6

1

14.942,10

Шеф смјене – руководилац

VIII2

1.693,49

2.436,60

6

1

14.619,60

Шеф смјене

VIII2

1.693,49

2.436,60

6

4

58.478,40

Шеф смјене

VIII2

1.693,49

2.490,35

6

1

14.942,10

Шеф смјене

VIII2

1.693,49

2.436,60

6

1

14.619,60

Шеф смјене

VII6

1.408,01

2.025,85

6

1

12.155,10

Старији истражитељ за потраге и потражну дјелатност

VII6

1.408,01

2.025,85

6

1

12.155,10

Старији истражитељ

VII6

1.408,01

2.025,85

6

1

12.155,10

Истражитељ за потраге и потражну дјелатност

VII2

1.246,42

1.832,91

12

1

21.994,92

Истражитељ за потраге и потражну дјелатност

VII2

1.246,42

1.793,35

12

1

21.520,20

Дежурни смјене

VI6

1.130,07

1.625,95

6

5

48.778,50

Шеф Одсјека за информатику и комуникације

VIII2

1.693,49

2.490,35

6

1

14.942,10

Виши стручни сарадник за информатику

VII6

1.408,01

2.025,85

6

1

12.155,10

Виши стручни сарадник за правну и информатичку подршку

VII6

1.408,01

2.025,85

6

1

12.155,10

Стручни референт оператер информатике

VI2

1.019,11

1.466,30

6

2

17.595,60

Оператер везе и комуникације

IV5

816,58

1.200,82

6

2

14.409,84

Оператер везе и комуникације

IV5

816,58

1.174,90

6

2

14.098,80

Командир Јединице опште полиције

VIII5

2.081,32

3.060,66

12

1

36.727,92

Замјеник командира Јединице опште полиције

VIII3

1.822,77

2.622,60

12

1

31.471,20

Помоћник командира за јавни ред и мир

VIII2

1.693,49

2.436,60

6

1

14.619,60

Помоћник командира за спречавање и сузбијање криминалитета

VIII2

1.693,49

2.436,60

6

1

14.619,60

Помоћник командира за област прекршаја

VIII2

1.693,49

2.436,60

6

1

14.619,60

Помоћник командира за спречавање криминалитета

VIII2

1.693,49

2.490,35

6

1

14.942,10

Помоћник командира за подручни секторски рад

VIII2

1.693,49

2.490,35

6

1

14.942,10

Службеник за документовање и аналитичку обраду прекршаја

VII6

1.408,01

2.025,85

6

1

12.155,10

Стручни сарадник за јавни ред и мир

VII6

1.408,01

2.025,85

6

1

12.155,10

Криминалистичко обавјештајни службеник

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Вођа смјене

VII2

1.246,42

1.832,91

12

2

43.989,84

Вођа смјене

VII2

1.246,42

1.793,35

12

2

43.040,40

Вођа смјене

VI6

1.130,07

1.661,82

12

1

19.941,84

Вођа сектора

VII2

1.246,42

1.793,35

12

9

193.681,80

Вођа сектора

VII2

1.246,42

1.832,91

12

5

109.974,60

Вођа сектора

VI6

1.130,07

1.661,82

12

1

19.941,84

Вођа сектора у Одјељењу полиције Аризона

VI6

1.130,07

1.625,95

6

1

9.755,70

Вођа сектора – полицајац у школи

VI6

1.130,07

1.625,95

6

1

9.755,70

Полицајац у школи

VI6

1.130,07

1.625,95

6

2

19.511,40

Контакт полицајац

VI6

1.130,07

1.661,82

6

1

9.970,92

Контакт полицајац

VI6

1.130,07

1.625,95

6

1

9.755,70

Полицајц за обраду и заступање прекршајних предмета

VI6

1.130,07

1.661,82

6

1

9.970,92

Полицајац за обраду прекршајних предмета ЈОП

VI6

1.130,07

1.661,82

6

1

9.970,92

Вођа интервентног тима

VI6

1.130,07

1.625,95

6

5

48.778,50
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Полицајац интервентног тима

VI6

1.130,07

1.625,95

6

5

48.778,50

Вођа групе за подршку – интервентни полицајац

VI6

1.130,07

1.625,95

6

6

58.534,20

Вођа групе за подршку – интервентни полицајац

VI6

1.130,07

1.661,82

6

6

59.825,52

Полицајац за материјално техничка средства и депозит

VI6

1.130,07

1.625,95

12

1

19.511,40

Вођа патроле опште полиције

VI4

1.075,13

1.546,90

6

14

129.939,60

Вођа патроле

VI4

1.075,13

1.581,02

6

11

104.347,32

Вођа патроле

VI4

1.075,13

1.546,90

6

9

83.532,60

Полицајац опште полиције

VI3

1.047,12

1.539,84

6

22

203.258,88

Полицајац опште полиције

VI3

1.047,12

1.506,60

6

30

271.188,00

Полицајац опште полиције

VI1

991,10

1.426,00

4

8

45.632,00

Полицајац опште полиције

VI1

991,10

1.426,00

6

2

17.112,00

Полицајац опште полиције

VI1

991,10

1.457,46

6

1

8.744,76

Полицајац

VI3

1.047,12

1.539,84

6

19

175.541,76

Полицајац

VI3

1.047,12

1.506,60

6

40

361.584,00

Полицајац

VI1

991,10

1.457,46

6

7

61.213,32

Полицајац

VI1

991,10

1.426,00

6

7

59.892,00

Стручни референт за административне послове – секретар

IV5

816,58

1.174,90

6

4

28.197,60

Административни радник – секретар

IV5

816,58

1.174,90

6

5

35.247,00

Командир Јединице саобраћајне полиције

VIII5

2.081,32

2.994,60

12

1

35.935,20

Замјеник командира Јединице саобраћајне јединице

VIII3

1.822,77

2.680,45

12

1

32.165,40

Помоћник командира ЈСП

VIII2

1.693,49

2.436,60

6

1

14.619,60

Вођа смјене – истражитељ кривичних дјела из области саобраћаја

VII2

1.246,42

1.832,91

12

2

43.989,84

Вођа смјене – истражитељ кривичних дјела из области саобраћаја

VII2

1.246,42

1.793,35

12

2

43.040,40

Вођа безбједносног саобраћајног сектора

VII2

1.246,42

1.793,35

6

3

32.280,30

Вођа безбједносног саобраћајног сектора

VI6

1.130,07

1.625,95

6

1

9.755,70

Вођа безбједносног саобраћајног сектора – дежурни

VII2

1.246,42

1.793,35

6

3

32.280,30

Вођа безбједносног саобраћајног сектора – дежурни

VI6

1.130,07

1.625,95

6

1

9.755,70

Полицајац за обраду и заступање прекршајних предмета

VI6

1.130,07

1.661,82

6

1

9.970,92

Полицајац за обраду и заступање прекршајних предмета

VI6

1.130,07

1.625,95

6

1

9.755,70

Полицајац за обраду прекршајних предмета

VI6

1.130,07

1.661,82

6

1

9.970,92

Полицајац за обраду прекршајних предмета

VI4

1.075,13

1.546,90

6

1

9.281,40

Полицајац за заступање прекршајних предмета ЈСП

VI6

1.130,07

1.661,82

6

1

9.970,92

Вођа патроле саобраћајне полиције

VI4

1.075,13

1.581,02

6

6

56.916,72

Вођа патроле саобраћајне полиције

VI4

1.075,13

1.546,90

6

4

37.125,60

Полицајац саобраћајне полиције

VI3

1.047,12

1.539,84

6

3

27.717,12

Полицајац саобраћајне полиције

VI3

1.047,12

1.506,60

6

9

81.356,40

Полицајац саобраћајне полиције

VI1

991,10

1.457,46

6

1

8.744,76

Полицајац за контролу терета

VI3

1.047,12

1.539,84

6

1

9.239,04

Полицајац за контролу терета

VI3

1.047,12

1.506,60

6

3

27.118,80

Стручни референт на системима за регистровање прекршаја

IV5

816,58

1.200,82

6

1

7.204,92

Административни радник на пословима прекршаја

IV5

816,58

1.174,90

0

0

0,00

Административни радник на пословима прекршаја

IV5

816,58

1.200,82

6

1

7.204,92

Шеф јединице криминалистичке полиције

VIII5

2.081,32

2.994,60

12

1

35.935,20

Замјеник шефа Јединице криминалистичке полиције

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Виши стручни сарадник – аналитичар

VII6

1.408,01

2.070,54

6

2

24.846,48

Стручни референт за казнену евиденцију и архиву

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Стручни референт за административне послове – секретар

IV5

816,58

1.200,82

6

1

7.204,92

Административни радник секретар (јкп)

IV5

816,58

1.200,82

6

1

7.204,92

Дактилограф

IV2

745,48

1.072,60

12

1

12.871,20

Дактилограф

IV2

745,48

1.072,60

6

1

6.435,60

Дактилограф

IV2

745,48

1.072,60

0

0

0,00

Дактилограф

IV2

745,48

1.096,26

12

1

13.155,12

Дактилограф

IV2

745,48

1.096,26

0

0

0,00
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Помоћник шефа ЈКП за малољетне преступнике и спречавање и сузбијање имовинског
криминалитета

VIII2

1.693,49

2.436,60

6

1

14.619,60

Помоћник шефа ЈКП за борбу против имовинског криминалитета и малољетничког
преступништва

VIII2

1.693,49

2.436,60

6

1

14.619,60

Старији истражитељ криминалистичке полиције

VII2

1.246,42

1.793,35

6

9

96.840,90

Старији истражитељ

VII2

1.246,42

1.832,91

6

6

65.984,76

Старији истражитељ

VII2

1.246,42

1.793,35

6

6

64.560,60

Истражитељ за лакша кривична дјела и малољетничко преступништво

VI6

1.130,07

1.661,82

12

2

39.883,68

Истражитељ за лакша кривична дјела и малољетничко преступништво

VI6

1.130,07

1.625,95

0

0

0,00

Помоћник шефа ЈКП за спречавање и сузбијање општег криминалитета

VIII2

1.693,49

2.490,35

6

1

14.942,10

Помоћник шефа ЈКП за борбу против опћег криминалитета

VIII2

1.693,49

2.490,35

6

1

14.942,10

Виши истражитељ криминалистичке полиције

VII6

1.408,01

2.025,85

6

6

72.930,60

Виши истражитељ

VII6

1.408,01

2.070,54

6

3

37.269,72

Виши истражитељ

VII6

1.408,01

2.025,85

6

5

60.775,50

Старији истражитељ криминалистичке полиције

VII2

1.246,42

1.793,35

6

9

96.840,90

Помоћник шефа ЈКП за спречавање и сузбијање привредног криминалитета и корупције и
финансијске истраге
Помоћник шефа ЈКП за борбу против привредног криминалитета и корупције

VIII2

1.693,49

2.490,35

6

1

14.942,10

VIII2

1.693,49

2.490,35

6

1

14.942,10

Виши истражитељ криминалистичке полиције

VII6

1.408,01

2.025,85

6

3

36.465,30

Старији истражитељ криминалистичке полиције

VII2

1.246,42

1.832,91

6

2

21.994,92

Помоћник шефа ЈКП за спречавање и сузбијање организованог криминалитета и
злоупотребе дрога
Помоћник шефа ЈКП за борбу против дрога и организованог криминалитета

VIII2

1.693,49

2.436,60

6

1

14.619,60

VIII2

1.693,49

2.436,60

6

1

14.619,60

Помоћник шефа ЈКП за криминалистичко - обавјештајне послове и посебне истраге

VIII2

1.693,49

2.436,60

6

1

14.619,60

Помоћник шефа ЈКП за крим.обавјештајну подршку и спречавање и откривање тероризма

VIII2

1.693,49

2.436,60

6

1

14.619,60

Виши истражитељ у Одсјеку за криминалистичко обавјештајне послове и посебне услуге

VII6

1.408,01

2.070,54

6

1

12.423,24

Виши истражитељ у Одсјеку за криминалистичко обавјештајне послове и посебне услуге

VII6

1.408,01

2.025,85

6

1

12.155,10

Виши истражитељ у криминалистичко обавјештајном одсјеку

VII6

1.408,01

2.070,54

6

1

12.423,24

Виши истражитељ у криминалистичко обавјештајном одсјеку

VII6

1.408,01

2.025,85

6

1

12.155,10

Старији истражитељ у Одсјеку за криминалистичко обавјештајне послове и посебне истраге VI6

1.130,07

1.625,95

6

1

9.755,70

Старији истражитељ у Одсјеку за криминалистичко обавјештајне послове и посебне истраге VII2

1.246,42

1.832,91

6

2

21.994,92

Старији истражитељ у криминалистичко обавјештајном одсјеку

VI6

1.130,07

1.625,95

6

1

9.755,70

Старији истражитељ у криминалистичко обавјештајном одсјеку

VII2

1.246,42

1.832,91

6

2

21.994,92

Истражитељ у Одсјеку за криминалистичко обавјештајне послове и посебне истраге

VI4

1.075,13

1.581,02

6

1

9.486,12

Истражитељ у Одсјеку за криминалистичко обавјештајне послове и посебне истраге

VI6

1.130,07

1.661,82

6

1

9.970,92

Истражитељ у Одсјеку за криминалистичко обавјештајне послове и посебне истраге

VI6

1.130,07

1.625,95

6

1

9.755,70

Истражитељ у криминалистичко обавјештајном одсјеку

VI6

1.130,07

1.661,82

6

1

9.970,92

Истражитељ у криминалистичко обавјештајном одсјеку

VI6

1.130,07

1.625,95

6

1

9.755,70

Истражитељ у криминалистичко обавјештајном одсјеку

VI4

1.075,13

1.581,02

6

1

9.486,12

Виши стручни сарадник администратор оперативне технике у Одсјеку за криминалистичко
обавјештајне послове и посебне истраге
Админстратор оперативне технике

VII6

1.408,01

2.070,54

6

1

12.423,24

VII6

1.408,01

2.070,54

6

1

12.423,24

Помоћник шефа ЈКП за форензику и контрадиверзиону заштиту

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Форензичар – старији истражитељ

VII2

1.246,42

1.793,35

6

2

21.520,20

Старији истражитељ лица мјеста

VII2

1.246,42

1.793,35

6

1

10.760,10

Старији истражитељ специјалиста за дактилоскопију

VII2

1.246,42

1.793,35

6

1

10.760,10

Старији истражитељ специјалиста за механоскопију

VII2

1.246,42

1.793,35

0

0

Форензичар – истражитељ

VI6

1.130,07

1.661,82

6

1

9.970,92

Форензичар – истражитељ

VI6

1.130,07

1.625,95

6

1

9.755,70

Истражитељ лица мјеста

VI6

1.130,07

1.661,82

6

1

9.970,92

Истражитељ лица мјеста

VI6

1.130,07

1.625,95

6

1

9.755,70

Форензичар – млађи истражитељ

VI4

1.075,13

1.546,90

6

1

9.281,40

Млађи истражитељ лица мјеста

VI4

1.075,13

1.546,90

6

1

9.281,40

Виши истражитељ полиграфиста

VII6

1.408,01

2.070,54

6

1

12.423,24

Шеф јединице за истраживање ратних злочина

VIII5

2.081,32

3.060,66

12

1

36.727,92
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Виши истражитељ ратних злочина – замјеник шефа Јединице за истраживање ратних злочина

VIII3

1.822,77

2.622,60

6

1

15.735,60

Замјеник шефа Јединице за истраживање ратних злочина – виши истражитељ ратних злочина

VIII3

1.822,77

2.622,60

6

1

15.735,60

Виши истражитељ ратних злочина

VII6

1.408,01

2.070,54

12

3

74.539,44

Виши истражитељ ратних злочина

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Старији истражитељ ратних злочина

VII2

1.246,42

1.793,35

12

2

43.040,40

Виши стручни сарадник – психолог

VII6

1.408,01

2.070,54

6

1

12.423,24

Психолог

VII6

1.408,01

2.070,54

6

1

12.423,24

Психолог

VII6

1.408,01

2.070,54

0

0

0,00

Командант јединице специјалне полиције

VIII2

1.693,49

2.490,35

6

1

14.942,10

Командир Јединице за подршку

VIII2

1.693,49

2.490,35

6

1

14.942,10

Вођа Антитерористичког тима – замјеник команданта Јединице специјалне полиције

VIII2

1.693,49

2.436,60

6

1

14.619,60

Инструктор самоодбране

VI6

1.130,07

1.625,95

12

2

39.022,80

Инструктор гађања

VI6

1.130,07

1.625,95

12

2

39.022,80

Инструктор алпинизма

VI6

1.130,07

1.661,82

12

1

19.941,84

Виши полицајац специјалне полиције

VI4

1.075,13

1.581,02

6

8

75.888,96

Виши полицајац специјалне полиције

VI4

1.075,13

1.546,90

6

8

74.251,20

Виши полицајац

VI4

1.075,13

1.581,02

6

8

75.888,96

Виши полицајац

VI4

1.075,13

1.546,90

6

9

83.532,60

Полицајац специјалне полиције

VI3

1.047,12

1.506,60

6

3

27.118,80

Полицајац (Јединица за подршку)

VI3

1.047,12

1.506,60

6

2

18.079,20

Вођа оперативног тима

VII6

1.408,01

2.025,85

6

1

12.155,10

Вођа Тима за подршку

VII6

1.408,01

2.025,85

6

1

12.155,10

Вођа тима

VII6

1.408,01

2.070,54

6

1

12.423,24

Вођа тима

VII6

1.408,01

2.025,85

6

2

24.310,20

Полицајац водич службених паса

VI6

1.130,07

1.661,82

12

2

39.883,68

Полицајац водич службених паса

VI6

1.130,07

1.625,95

12

1

19.511,40

Шеф јединице за професионалне стандардне

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Виши истражитељ Јединице за професионалне стандарде – замјеник шефа јединице за
професионалне стандарде

VIII2

1.693,49

2.436,60

6

1

14.619,60

Истражитељ за сложене интерне поступке, контролу и инспекцију

VIII2

1.693,49

2.436,60

6

1

14.619,60

Старији истражитељ Јединице за професионалне стандарде

VII6

1.408,01

2.025,85

6

2

24.310,20

Старији истражитељ Јединице за професионалне стандарде – безбједносни службеник

VII6

1.408,01

2.070,54

6

1

12.423,24

Истражитељ за интерне поступке, контролу и инспекцију

VII6

1.408,01

2.025,85

6

2

24.310,20

Истражитељ за интерне поступке, контролу и инспекцију

VII6

1.408,01

2.070,54

6

1

12.423,24

Шеф Јединице за спречавање и сузбијање тероризма и екстремног насиља

VIII5

2.081,32

2.994,60

6

1

17.967,60

Виши истражитељ за спречавање и сузбијање тероризма и екстремног насиља

VIII2

1.693,49

2.436,60

6

1

14.619,60

Старији истражитељ за спречавање и сузбијање тероризма и екстремног насиља

VII6

1.408,01

2.025,85

6

1

12.155,10

Истражитељ за спречавање и сузбијање тероризма и екстремног насиља

VII2

1.246,42

1.793,35

6

3

32.280,30

Млађи истражитељ за спречавање и сузбијање тероризма и екстремног насиља

VI6

1.130,07

1.625,95

6

1

9.755,70

Полицајац – аналитичар

VI4

1.075,13

1.546,90

6

1

9.281,40

Заступник прекршајних предмета

VII6

1.408,01

2.025,85

0

0

Стручни референт за кадровске послове

IV5

816,58

1.174,90

0

0

0,00

Помоћник шефа Полиције

IX1

2.370,03

3.410,00

6

1

20.460,00

Истражитељ

VII2

1.246,42

1.832,91

6

5

54.987,30

Истражитељ

VII2

1.246,42

1.793,35

6

5

53.800,50

Дежурни у Одјељењу полиције "Аризона"

VI4

1.075,13

1.581,02

6

1

9.486,12

Дежурни у Одјељењу полиције "Аризона"

VI4

1.075,13

1.546,90

6

3

27.844,20

Дежурни полицајац

VI4

1.075,13

1.581,02

6

1

9.486,12

Дежурни полицајац

VI6

1.130,07

1.625,95

6

3

29.267,10

Административни радник секретар

IV5

816,58

1.200,82

0

0

0,00

542

Укупно - Плате

0,00

6.374.942,00
1.395.531,83

30% полицијским службеницима
Заштитни додатак полицијским службеницима

3.102,00
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Радна мјеста с правом на већи трајни додатак 10%

82.777,88

Државни службеници додатак до 20%

46.674,90

Додатак за унапређења током 2017. године

18.807,40

Рад за државне празнике, рад викендом, ноћни рад

70.000,00

Опорезиви дио дневнице 30%

6.000,00

Судске пресуде или судска поравнања

52.290,21

Усклађивање плата

822.408,00

Укупно - Додаци на плату

2.497.592,22

Укупно бруто плате

542

8.872.534,22

Доприноси на терет послодавца

268.912,01

Бенефицирани радни стаж

496.688,00

Укупно - доприноси

765.600,01

Укупно доприноси на терет послодавца

765.600,01

Укупно за потрошачко мјесто - 13010001 Униформисана крим полиција и друго

542

9.638.134,23

Потрошачко мјесто - 13020001 Администрација
Шеф јединице за административно -финансијске, техничке послове и логистику - Помоћник IX1
Шефа Полиције

2.370,03

3.410,00

6

1

20.460,00

Шеф Одсјека за административно-финансијске послове и логистичку подршку

VIII2

1.693,49

2.490,35

6

1

14.942,10

Шеф Одсјека за управно-правне послове и логистику

VIII2

1.693,49

2.490,35

6

1

14.942,10

Шеф одсјека за информатику и комуникације

VIII2

1.693,49

2.490,35

6

1

14.942,10

Виши стручни сарадник за оружје и муницију

VII1

1.206,56

1.774,30

12

1

21.291,60

Виши стручни сарадник за материјално-финансијске послове

VII1

1.206,56

1.774,30

12

1

21.291,60

Стручни референт за управне послове

VI4

1.075,13

1.546,90

12

1

18.562,80

Стручни референт за материјално-финансијске послове

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Стручни референт за послове протокола

IV1

721,78

1.038,50

12

1

12.462,00

Стручни референт за архиву и курирске послове

IV1

721,78

1.061,41

12

1

12.736,92

Шеф Службе за техничко одржавање

VIII1

1.564,22

2.250,60

6

1

13.503,60

Виши стручни сарадник за техничке послове

VII6

1.408,01

2.025,85

6

1

12.155,10

Аутомеханичар надзорник

V6

969,56

1.395,00

12

1

16.740,00

Возач специјалног возила паук

V3

904,92

1.330,72

12

1

15.968,64

Возач специјалног возила паук

V3

904,92

1.302,00

12

1

15.624,00

Руковалац система за гријање и хлађење

IV1

721,78

1.038,50

6

1

6.231,00

Домар

IV1

721,78

1.038,50

12

1

12.462,00

Хигијеничар

I6

495,55

713,00

6

5

21.390,00

Хигијеничар

I6

495,55

713,00

12

1

8.556,00

987,35

Помоћни радник на специјалном возилу паук

III6

686,23

12

2

23.696,40

Стручни референт оператер информатике

VI2

1.019,11

1.466,30

6

2

17.595,60

Оператер везе и комуникација

IV5

816,58

1.200,82

6

3

21.614,76

Оператер везе и комуникација

IV5

816,58

1.174,90

6

1

7.049,40

Виши стручни сарадник информатичар

VII6

1.408,01

2.025,85

0

Укупно - Плате

0

0,00

31

358.316,52

По Правилнику до 20%

27.073,23

Рад за државне празнике, ноћни рад, рад викендом

27.300,60

Укупно - Додаци на плату

54.373,83

Укупно бруто плате

31

412.690,35

Доприноси на терет послодавца

13.430,06

Укупно - доприноси

13.430,06

Укупно доприноси на терет послодавца

13.430,06

Укупно за потрошачко мјесто - 13020001 Администрација

31

426.120,41

УКУПНО ЗА РАЗДИО: 13 ПОЛИЦИЈА ДИСТРИКТА

573

10.064.254,64

РАЗДИО - 14 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЈЕДНОСТ
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Потрошачко мјесто - 14010001 Пододјељење за заштиту и спасавање
Шеф Пододјељења за заштиту и спасавање

VIII5

2.081,32

3.060,66

12

1

36.727,92

Шеф Одсјека за заштиту од пожара и спасавање

VIII3

1.822,77

2.680,45

12

1

32.165,40

Шеф Професионалне ватрогасне јединице

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Вођа смјене Професионалне ватрогасне јединице

VI3

1.047,12

1.506,60

12

3

54.237,60

Вођа смјене Професионалне ватрогасне јединице

VI3

1.047,12

1.539,84

4

2

12.318,72

Замјеник вође смјене Професионалне ватрогасне јединице

V6

969,56

1.395,00

12

1

16.740,00

Замјеник вође смјене Професионалне ватрогасне јединице

V6

969,56

1.395,00

12

1

16.740,00

Замјеник вође смјене Професионалне ватрогасне јединице

V6

969,56

1.425,77

12

2

34.218,48

Професионални ватрогасац – возач

V4

926,47

1.333,00

12

6

95.976,00

Професионални ватрогасац – возач

V4

926,47

1.362,41

12

4

65.395,68

Професионални ватрогасац

V3

904,92

1.302,00

12

6

93.744,00

Професионални ватрогасац

V3

904,92

1.302,00

4

2

10.416,00

Професионални ватрогасац

V3

904,92

1.330,72

12

6

95.811,84

Шеф Јединице за сузбијање акцидентних ситуација

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Професионални ватрогасац са специјалном обуком

V4

926,47

1.333,00

4

2

10.664,00

Професионални ватрогасац са специјалном обуком

V4

926,47

1.362,41

12

1

16.348,92

Професионални ватрогасац са специјалном обуком

V4

926,47

1.362,41

12

1

16.348,92

Референт за техничку исправност ватрогасних возила и технике

V6

969,56

1.425,77

12

1

17.109,24

Референт за административне послове

V6

969,56

1.425,77

12

1

17.109,24

Референт за обуку из области ЗОП-а, одговорно лице за рад сервиса

VI3

1.047,12

1.506,60

12

1

18.079,20

Шеф Одсјека цивилне заштите

VIII3

1.822,77

2.622,60

12

1

31.471,20

Специјалиста за стручнооперативне послове, обуку и МТС у ЦЗ

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Виши стручни сарадник за нормативно-правна питања

VII6

1.408,01

2.025,85

4

1

8.103,40

Шеф Јединице за уклањање експлозивних средстава (УЕС) и брзи одговор

VII1

1.206,56

1.774,30

12

1

21.291,60

Вођа спасилачког тима за горску службу спасавања (ГСС)

VII1

1.206,56

1.736,00

4

1

6.944,00

Замјеник шефа јединице за уклањање ексползивних средстава (УЕС) и брзи одговор

VII1

1.206,56

1.774,30

12

1

21.291,60

Деминер – оператер за уништавање експлозивних средстава

V5

948,01

1.364,00

12

4

65.472,00

Вођа тима за уклањање експлозивних средстава (УЕС)

V5

948,01

1.364,00

4

1

5.456,00

Референт за техничку исправност возила и опрему у цивилној заштити

V5

948,01

1.394,09

4

1

5.576,36

Деминер – оператер за уништавање експлозивних средстава

V5

948,01

1.394,09

12

1

16.729,08

Медицинар у тиму за деминирање

V3

904,92

1.302,00

4

1

5.208,00

Медицинар у тиму за деминирање

V3

904,92

1.302,00

12

1

15.624,00

VIII3

1.822,77

2.622,60

12

1

31.471,20

V3

904,92

1.302,00

12

1

15.624,00

Оператер у Центру за осматрање и обавјештавање

V3

904,92

1.330,72

Радник у Јединици физичко-техничког обезбјеђења

III6

686,23

Радник у Јединици физичко-техничког обезбјеђења

III6

686,23

Радник у Јединици физичко-техничког обезбјеђења

III6

686,23

Координатор за деминирање

VII5

1.367,08

Координатор за кризне ситуације

VIII2

1.693,49

Оператер администратор

V3

904,92

Контролор Јединице физичко-техничког обезбјеђења

IV5

816,58

Стручни референт за физичко-техничко обезбјеђење

V3

Магацинер у Пододјељењу за заштиту и спасавање

IV5

Шеф Одсјека за осматрање, обавјештавање физ.-тех заштиту
Оператер у Центру за осматрање и обавјештавање

Сервисер ватрогасних апарата – професионални ватрогасац

4

2

10.645,76

12

28

331.749,60

1.009,13

12

8

96.876,48

1.009,13

4

5

20.182,60

2.010,34

4

1

8.041,36

2.436,60

12

1

29.239,20

1.302,00

4

1

5.208,00

1.200,82

12

1

14.409,84

904,92

1.302,00

12

1

15.624,00

816,58

1.174,90

4

1

4.699,60

987,35

V3

904,92

1.302,00

4

1

5.208,00

Стручни сарадник за категоризацију предузећа и правних лица

VII1

1.206,56

1.774,30

4

1

7.097,20

Замјеник шефа професионалне ватрогасне јединице

VII1

1.206,56

1.774,30

4

1

7.097,20

Стручни сарадник за контролу мјера заштите од пожара и правно регулисање

VII1

1.206,56

1.774,30

4

1

7.097,20

V6

969,56

1.395,00

4

1

5.580,00

Професионални ватрогасац – електричар

V3

904,92

1.302,00

4

5

26.040,00

Радник у Јединици физичко-техничког обезбјеђења на одређено вријеме до двије године

III6

686,23

1.009,13

4

20

80.730,40

Замјеник вође смјене Професионалне ватрогасне јединице
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Виши стручни сарадник за геолошка истраживања

VII1

1.206,56

1.774,30

4

1

7.097,20

Виши стручни сарадник за мјере заштите и спасавања у Одсјеку цивилне заштите

VII1

1.206,56

1.774,30

4

1

7.097,20

Оператер у Центру за осматрање и обавјештавање

V3

904,92

1.330,72

12

1

15.968,64

Стручни референт за санацију клизишта

V3

904,92

1.330,72

4

1

5.322,88

Спасилац – горска служба спасавања (ГСС)

V5

948,01

1.394,09

4

2

11.152,72

Спасилац – горска служба спасавања (ГСС)

V5

948,01

1.394,09

4

2

11.152,72

Замјеник вође тима за уклањање експлозивних средстава (УЕС)

V5

948,01

1.364,00

4

1
149

Укупно - Плате

5.456,00

1.731.976,00
232.395,93

Ноћни рад, рад викендом, празником, замјена одсутних радника и остали додаци на
плату уређени посебним законима и подзаконским актима

60.613,97

Приправност

101.571,60

Прековремени рад
Накнада за два запослена због премјештаја на друго радно мјесто

7.981,92

Укупно - Додаци на плату

402.563,42

149

Укупно бруто плате

2.134.539,42
51.884,38

Бенефицирани радни стаж деминера и ватрогасаца (5,7% на бруто плату за 14 запослених
14.286,45 КМ и 4,25% на бруто плату за 51 запосленог у ватрогасним јединицама
37.597,93 КМ)
Допринос на терет послодавца

74.608,01

Укупно - доприноси

126.492,39

Укупно доприноси на терет послодавца

126.492,39

149

Укупно за потрошачко мјесто - 14010001 Пододјељење за заштиту и спасавање

2.261.031,81

Потрошачко мјесто - 14020001 Пододјељење за издавање дозвола и овлашћења у грађевинарству, осталим гранама привреде и физички
Шеф Пододјељења

VIII5

2.081,32

2.994,60

12

1

35.935,20

Стручни савјетник за урбанистичко-техничке услове и издавање одобрења за грађење. VIII1

1.564,22

2.300,25

12

1

27.603,00

Виши стручни сарадник за издавање одобрења за грађење

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Виши стручни сарадник за издавање одобрења за употребу

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Виши стручни сарадник за издавање рјешења о испуњавању услова за обављање
дјелатности
Стручни референт за обрачун накнада и такси

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Стручни референт за контролу техничке документације

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Стручни референт за издавање одобрења за обављање превоза за властите потребе

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

8

180.148,80

Укупно - Плате

7.204,92

Средства за плату за 6 мјесеци за позицију "Стручни референт за издавање одобрења за
обављање превоза за властите потребе", на коју је по Рјешењу о привременом
премјештају распоређен запослени из Одјељења за расељ. лица, избјеглице и стамб. питања

Укупно - Додаци на плату

7.204,92

Укупно бруто плате

8

187.353,72

Допринос на терет послодавца

5.306,58

Укупно - доприноси

5.306,58

Укупно доприноси на терет послодавца

5.306,58

Укупно за потрошачко мјесто - 14020001 Пододјељење за издавање дозвола и овлашћења у грађевинарству, осталим гранама привреде и физи.

8

192.660,30

Потрошачко мјесто - 14030001 Служба заједничких послова
Шеф Одјељења

IX6

3.349,28

4.925,26

12

1

59.103,12

Стручни савјетник за израду правних аката и правна питања

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Стручни савјетник за буџет, финансијско управљање и контролу

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Стручни сарадник за опште и административне послове

VII1

1.206,56

1.736,00

4

1

6.944,00

Стручни референт – администратор

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Виши стручни сарадник за финансијска питања

VII1

1.206,56

1.774,30

4

1

7.097,20

Укупно - Плате

6

146.366,52

Укупно бруто плате

6

146.366,52

Допринос на терет послодавца

3.850,20

Укупно - доприноси

3.850,20

Укупно доприноси на терет послодавца

3.850,20
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Укупно за потрошачко мјесто - 14030001 Служба заједничких послова

6

УКУПНО ЗА РАЗДИО: 14 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЈЕДНОСТ

163

150.216,72
2.603.908,83

РАЗДИО - 15 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

Потрошачко мјесто - 15010001 Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ
Шеф Пододјељења за подршку мјесним заједницама и невладиним организацијама

VIII5

2.081,32

3.060,66

12

1

36.727,92

Стручни сарадник за МЗ

VII1

1.206,56

1.774,30

12

1

21.291,60

Стручни референт за рад са НВО

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Стручни референт за подршку МЗ

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Стручни референт за подршку МЗ

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Стручни референт за проблематику младих

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Стручни референт за административне послове

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Виши стручни сарадник за омладински центар

VII6

1.408,01

2.070,54

9

1

18.634,86

Мајстор на одржавању – котловничар

III6

686,23

987,35

0

0

0,00

Укупно - Плате

8

148.081,50

Укупно бруто плате

8

148.081,50

Доприноси на терет послодавца

1.691,86

Укупно - доприноси

1.691,86

Укупно доприноси на терет послодавца

1.691,86

Укупно за потрошачко мјесто - 15010001 Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ

8

149.773,36

Потрошачко мјесто - 15020001 Пододјељење за информатику
Шеф Пододјељења за информатику

VIII5

2.081,32

2.994,60

12

1

35.935,20

Стручни савјетник – систем администратор

VIII1

1.564,22

2.250,60

12

1

27.007,20

Виши стручни сарадник за управљање безбједношћу информационих система

VIII1

1.564,22

2.250,60

12

1

27.007,20

Стручни савјетник – аналитичар софтвера

VIII1

1.564,22

2.250,60

12

1

27.007,20

Стручни савјетник – аналитичар хардвера

VIII1

1.564,22

2.300,25

12

1

27.603,00

Компјутер сервисер

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Компјутер сервисер

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Стручни савјетник – програмер

VIII1

1.564,22

2.300,25

12

1

27.603,00

Информатичар програмер

VIII1

1.564,22

2.300,25

12

1

27.603,00

Шеф Службе за информационе технологије

VIII3

1.822,77

2.680,45

12

1

32.165,40

ГИС аналитичар – стручни референт

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Референт администратор писарнице – протокола – стручни референт

V3

904,92

1.302,00

12

1

15.624,00

ИТ систем администратор

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Виши стручни сарадник за аналитичке и информатичке послове

VIII1

1.564,22

2.300,25

12

1

27.603,00

Укупно - Плате

14

331.864,44

Укупно бруто плате

14

331.864,44

Доприноси на терет послодавца

10.492,63

Укупно - доприноси

10.492,63

Укупно доприноси на терет послодавца

10.492,63

Укупно за потрошачко мјесто - 15020001 Пододјељење за информатику

14

342.357,07

Потрошачко мјесто - 15030001 Пододјељење за људске ресурсе
Шеф Пододјељења

VIII5

2.081,32

3.060,66

12

1

36.727,92

Стручни савјетник за правне послове

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Стручни савјетник за правне послове

VIII2

1.693,49

2.436,60

6

1

14.619,60

Виши стручни сарадник за правне послове

VII6

1.408,01

2.025,85

6

1

12.155,10

Виши стручни сарадник за обуку и оцјењивање

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Виши стручни сарадник за оцјењивање

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Виши стручни сарадник за запошљавање

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Виши стручни сарадник за планирање кадрова

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Виши стручни сарадник за матичну евиденцију

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48
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Виши стручни сарадник за финансије и платне разреде

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Стручни сарадник за особље

IV5

816,58

1.174,90

6

2

14.098,80

Стручни сарадник за особље

IV5

816,58

1.200,82

6

1

7.204,92

Стручни референт за матичну евиденцију

V1

861,83

1.240,00

6

2

14.880,00

V1

861,83

1.267,35

6

1

7.604,10

VII6

1.408,01

2.070,54

5

1

10.352,70

Укупно - Плате

17

294.888,66

Укупно бруто плате

17

294.888,66

Стручни референт за матичну евиденцију
Виши стручни сарадник за административне послове

Допринос на терет послодавца

8.016,79

Укупно - доприноси

8.016,79

Укупно доприноси на терет послодавца

8.016,79

Укупно за потрошачко мјесто - 15030001 Пододјељење за људске ресурсе

17

302.905,45

Потрошачко мјесто - 15040001 Пододјељење за јавне набавке
Шеф Пододјељења за јавне набавке

VIII5

2.081,32

2.994,60

12

1

35.935,20

Стручни савјетник за правне послове

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Виши стручни сарадник за набавку

VII6

1.408,01

2.025,85

12

3

72.930,60

Виши стручни сарадник за набавку

VII6

1.408,01

2.070,54

12

2

49.692,96

Стручни референт за набавку

IV5

816,58

1.174,90

12

2

28.197,60

Стручни референт за набавку

IV5

816,58

1.200,82

12

2

28.819,68

Технички секретар

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Виши стручни сарадник за набавку

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Виши стручни сарадник за правне послове

VII6

1.408,01

2.070,54

9

1

18.634,86

Укупно - Плате

14

302.504,10

Укупно бруто плате

14

302.504,10

Допринос на терет послодавца

10.528,35

Укупно - доприноси

10.528,35

Укупно доприноси на терет послодавца

10.528,35

Укупно за потрошачко мјесто - 15040001 Пододјељење за јавне набавке

14

313.032,45

Потрошачко мјесто - 15050001 Служба заједничких послова одјељења
Шеф Одјељења за стручне и административне послове

IX6

3.349,28

4.925,26

12

1

59.103,12

Стручни савјетник за финансијска питања и унутрашњу финансијску контролу

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Стручни савјетник за опште и правне послове

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Технички секретар

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Укупно - Плате

4

133.281,36

Укупно бруто плате

4

133.281,36

Допринос на терет послодавца

0,00

Укупно - доприноси

0,00

Укупно доприноси на терет послодавца

0,00

Укупно за потрошачко мјесто - 15050001 Служба заједничких послова Одјељења

4

133.281,36

УКУПНО ЗА РАЗДИО: 15 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

57

1.241.349,69

РАЗДИО - 16 ДИРЕКЦИЈА ЗА ФИНАНСИЈЕ

Потрошачко мјесто - 16010001 Канцеларија директора Дирекције за финансије
3.447,30

4.960,00

12

1

59.520,00

Шеф Канцеларије директора Дирекције за финансије

VIII6

2.209,51

3.249,18

12

1

38.990,16

Стручни савјетник за фискалне анализе, макроекономска истраживање и праћења фискалних
прописа

VIII5

2.081,32

2.994,60

12

1

35.935,20

Стручни савјетник за унапређивање контроле и наплате јавних прихода

VIII5

2.081,32

3.060,66

12

1

36.727,92

Стручни савјетник за унапређивање буџетских процеса и буџетских анализа

VIII5

2.081,32

2.994,60

12

1

35.935,20

Технички секретар

IV5

816,58

1.174,90

12

1

Директор Дирекције за финансије

Укупно - Плате

6
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6

Укупно бруто плате

2017.
Укупна
средства

221.207,28

Доприноси на терет послодавца

8.729,35

Укупно - доприноси

8.729,35

Укупно доприноси на терет послодавца

8.729,35

Укупно за потрошачко мјесто - 16010001 Канцеларија директора Дирекције за финансије

6

229.936,63

Потрошачко мјесто - 16020001 Стручна служба Дирекције за финансије
Шеф Стручне службе Дирекције

VIII5

2.081,32

2.994,60

12

1

35.935,20

Стручни савјетник за правне, административне и заједничке послове

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Виши стручни сарадник за правне и заједничке послове

VII6

1.408,01

2.070,54

1

1

2.070,54

Виши стручни сарадник за потврђивање расположивости средстава

VII5

1.367,08

2.010,34

12

1

24.124,08

Стручни референт за опште послове и архиву

IV5

816,58

1.174,90

12

2

28.197,60

Референт за техничку подршку у администрацији

IV1

721,78

1.061,41

12

2

25.473,84

Укупно - Плате

8

145.040,46

Укупно бруто плате

8

145.040,46

Доприноси на терет послодавца

7.130,00

Укупно - доприноси

7.130,00

Укупно доприноси на терет послодавца

7.130,00

Укупно за потрошачко мјесто - 16020001 Стручна служба Дирекције за финансије

8

152.170,46

Потрошачко мјесто - 16030001 Трезор
Директор Трезора

IX6

3.349,28

4.818,95

12

1

57.827,40

Шеф Сектора за извршење буџета

VIII5

2.081,32

3.060,66

12

1

36.727,92

Шеф Сектора припреме буџета

VIII5

2.081,32

2.994,60

12

1

35.935,20

Шеф Сектора за рачуноводство и централизовани обрачун плата

VIII5

2.081,32

3.060,66

12

1

36.727,92

Шеф Сектора за контролу буџета

VIII5

2.081,32

2.994,60

12

1

35.935,20

Шеф Одсјека за јединствени рачун и управљање јавним дугом

VIII3

1.822,77

2.622,60

12

1

31.471,20

Шеф Одсјека за плаћање расхода буџетских корисника

VIII3

1.822,77

2.622,60

12

1

31.471,20

Шеф Одсјека главне књиге трезора

VIII3

1.822,77

2.680,45

12

1

32.165,40

Шеф Одсјека за централизовани обрачун плата

VIII3

1.822,77

2.622,60

12

1

31.471,20

Интерни контролор расхода

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Виши стручни сарадник за извршење плаћања и поравнања

VII6

1.408,01

2.070,54

4

1

8.282,16

Виши стручни сарадник за израду и усвајање буџета

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Виши стручни сарадник за планирање, израду и усвајање јавних прихода и пореза

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Виши стручни сарадник за управљање јавним дугом

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Виши стручни сарадник за финансијско извјештавање

VII5

1.367,08

1.966,95

12

1

23.603,40

Виши стручни сарадник за контролу улазних и излазних докумената

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Виши стручни сарадник за билансирање и ПДВ

VII5

1.367,08

1.966,95

12

1

23.603,40

Стручни сарадник за контирање улазних докумената

VI6

1.130,07

1.661,82

12

1

19.941,84

Главни књиговођа

VI6

1.130,07

1.625,95

4

1

6.503,80

Стручни сарадник за управљање новчаним токовима

VI5

1.103,14

1.587,20

12

1

19.046,40

Стручни сарадник за стална средства

VI5

1.103,14

1.622,21

12

1

19.466,52

Ликвидатор

V3

904,92

1.302,00

12

1

15.624,00

Финансијски књиговођа

V1

861,83

1.240,00

12

1

14.880,00

Финансијски књиговођа

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Стручни референт за обрачун и контролу пореза на плату

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Стручни референт за обрачун плата

IV5

816,58

1.174,90

12

2

28.197,60

Стручни референт за обрачун плата

IV5

816,58

1.200,82

12

2

28.819,68

Стручни референт за унос улазних и излазних докумената

IV5

816,58

1.174,90

4

1

4.699,60

Стручни референт за рачуноводство

IV5

816,58

1.200,82

4

1

4.803,28

Стручни референт за евиденцију и праћење буџета

IV5

816,58

1.174,90

12

2

28.197,60

Стручни референт за опште фактурисање

IV5

816,58

1.174,90

12

2

28.197,60

Стручни референт за благајничке послове

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80
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Стручни референт за плаћање

IV5

816,58

1.200,82

4

1

4.803,28

Стручни референт за евиденцију јавних прихода

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Стручни референт за евиденцију јавних прихода

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Технички секретар

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Виши стручни сарадник за оперативно и фискално планирање

VII3

1.287,36

1.893,11

6

1

11.358,66

Виши стручни сарадник за пријем и обраду захтјева за буџетом и вирманизацију

VII3

1.287,36

1.852,25

6

1

11.113,50

Виши стручни сарадник за контролу организације пословања и информисање

VII3

1.287,36

1.852,25

4

1

7.409,00

Виши стручни сарадник за аналитичку евиденцију купаца и добављача

VII3

1.287,36

1.893,11

12

1

22.717,32

Виши стручни сарадник за контролу завршних рачуна

VII3

1.287,36

1.893,11

12

1

22.717,32

Виши стручни сарадник за остала плаћања

VII3

1.287,36

1.893,11

12

1

22.717,32

Виши стручни сарадник за консолидацију ванбуџетских фондова и институција

VII3

1.287,36

1.852,25

6

1

11.113,50

Финансијски књиговођа

IV5

816,58

1.200,82

4

1

4.803,28

Виши стручни сарадник за оперативно и фискално планирање

VII6

1.408,01

2.070,54

6

1

12.423,24

Виши стручни сарадник за пријем и обраду захтјева за буџетом и вирманизацију

VII6

1.408,01

2.025,85

6

1

12.155,10

Виши стручни сарадник за консолидацију ванбуџетских фондова и институција

VII6

1.408,01

2.025,85

6

1

12.155,10

Укупно - Плате

51

973.237,18

Укупно бруто плате

51

973.237,18

Допринос на терет послодавца

39.388,80

Укупно - доприноси

39.388,80

Укупно доприноси на терет послодавца

39.388,80

Укупно за потрошачко мјесто - 16030001 Трезор

51

1.012.625,98

Потрошачко мјесто - 16040001 Пореска управа
Директор Пореске управе

IX6

3.349,28

4.925,26

12

1

59.103,12

Интерни контролор опорезивања

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Шеф Сектора за утврђивање и наплату пореских обавеза

VIII5

2.081,32

2.994,60

12

1

35.935,20

Шеф Сектора за екстерну контролу

VIII5

2.081,32

2.994,60

4

1

11.978,40

Шеф Одсјека за утврђивање и наплату пореза

VIII3

1.822,77

2.680,45

12

1

32.165,40

Шеф Одсјека за утврђивање пореза од некретнина

VIII3

1.822,77

2.680,45

12

1

32.165,40

Шеф Одсјека за принудну наплату пореза

VIII3

1.822,77

2.622,60

12

1

31.471,20

Главни инспектор за контролу великих пореских обвезника

VIII3

1.822,77

2.680,45

12

1

32.165,40

Главни инспектор за контролу малих и средњих предузећа

VIII3

1.822,77

2.622,60

12

1

31.471,20

Главни инспектор за истраге и обавјештења

VIII3

1.822,77

2.622,60

12

1

31.471,20

Стручни савјетник за правне послове принудне наплате

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Инспектори за контролу великих пореских обвезника

VIII1

1.564,22

2.300,25

12

3

82.809,00

Инспектори за контролу великих пореских обвезника

VIII1

1.564,22

2.250,60

12

1

27.007,20

Инспектори за контролу средњих, малих пореских обвезника

VIII1

1.564,22

2.250,60

12

4

108.028,80

Инспектори за контролу средњих, малих пореских обвезника

VIII1

1.564,22

2.300,25

12

3

82.809,00

Инспектори за истраге и обавјештења

VIII1

1.564,22

2.250,60

12

1

27.007,20

Инспектори за истраге и обавјештења

VIII1

1.564,22

2.250,60

12

1

27.007,20

Виши стручни сарадник за утврђивање и наплату пореских обавеза

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Виши стручни сарадник за утврђивање и наплату пореских обавеза

VII6

1.408,01

2.070,54

4

1

8.282,16

Виши стручни сарадник за утврђивање и наплату пореских обавеза

VII6

1.408,01

2.070,54

12

4

99.385,92

Стручни референт за регистрацију пореских обвезника

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Стручни референт за припрему и обраду пореских пријава

IV5

816,58

1.200,82

12

3

43.229,52

Стручни референт за припрему и обраду пореских пријава

IV5

816,58

1.174,90

12

2

28.197,60

Стручни референт пореских картица

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Стручни референт за издавање пореских увјерења

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Виши стручни сарадник за утврђивање пореза од некретнина

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Виши стручни сарадник за утврђивање пореза од некретнина

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Стручни сарадник за утврђивање пореза од некретнина

VI5

1.103,14

1.587,20

12

3

57.139,20

Стручни сарадник за утврђивање пореза од некретнина

VI5

1.103,14

1.622,21

12

2

38.933,04

Стручни референт за порез на некретнине

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80
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Планска година:

ПОЗИЦИЈА

Платни

Мјесечна

Мјесечна

разред:

нето плата

бруто плата
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ангажов. извршилаца
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Укупна
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Стручни референт за порез на некретнине

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Стручни сарадник за принудну наплату пореза

VI6

1.130,07

1.625,95

12

1

19.511,40

Виши стручни сарадник за послове принудне наплате

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

V1

861,83

1.240,00

4

4

19.840,00

Стручни референт за извршење принудне наплате

V1

861,83

1.267,35

12

5

76.041,00

Технички секретар

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Инспектори за контролу великих пореских обвезника

VIII1

1.564,22

2.300,25

4

1

9.201,00

Инспектори за контролу средњих, малих пореских обвезника

VIII1

1.564,22

2.300,25

4

1

9.201,00

Виши стручни сарадник за утврђивање и наплату пореских обавеза

VII6

1.408,01

2.025,85

4

2

16.206,80

Стручни сарадник за утврђивање пореза од некретнина

VI5

1.103,14

1.622,21

4

1

6.488,84

Стручни референт за извршење принудне наплате

V1

861,83

1.267,35

4

Стручни референт за извршење принудне наплате

Укупно - Плате

1
65

5.069,40

1.331.414,24
108.183,50

20% увећање плате за инспекторе и главне инспекторе и шефа Сектора екстерне контроле

Укупно - Додаци на плату

108.183,50

Укупно бруто плате

65

1.439.597,74

Доприноси на терет послодавца

42.950,10

Укупно - доприноси

42.950,10

Укупно доприноси на терет послодавца

42.950,10

Укупно за потрошачко мјесто - 16040001 Пореска управа

65

1.482.547,84

УКУПНО ЗА РАЗДИО: 16 ДИРЕКЦИЈА ЗА ФИНАНСИЈЕ

130

2.877.280,91

РАЗДИО - 17 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ, СПОРТ И КУЛТУРУ

Потрошачко мјесто - 17010001 Пододјељење за привредни развој
Шеф Одјељења

IX6

3.349,28

4.818,95

12

1

57.827,40

Шеф Пододјељења за привредни развој

VIII5

2.081,32

2.994,60

12

1

35.935,20

Виши стручни сарадник за промоцију инвестиција и подстицај развоја

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Виши стручни сарадник за промоцију инвестиција и подстицај развоја

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Виши стручни сарадник за развој малих и средњих предузећа

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Виши стручни сарадник за трговину

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Стручни сарадник за анализе, праћење и извјештавање

VII1

1.206,56

1.774,30

12

1

21.291,60

Стручни референт за статистичке анализе

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Стручни савјетник за правна питања

VIII2

1.693,49

2.490,35

4

1

9.961,40

Стручни савјетник за финансијска питања и унутрашњу финансијску контролу

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Технички секретар

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Стручни савјетник за капиталне инвестиције – грађевинског смјера

VIII2

1.693,49

2.490,35

9

1

22.413,15

Укупно - Плате

12

303.178,91

Укупно бруто плате

12

303.178,91

Допринос на терет послодавца

13.333,97

Укупно - доприноси

13.333,97

Укупно доприноси на терет послодавца

13.333,97

12

Укупно за потрошачко мјесто - 17010001 Пододјељење за привредни развој

316.512,88

Потрошачко мјесто - 17020001 Пододјељење за туризам, културу и спорт
Шеф Пододојељења за туризам, културу и спорт

VIII5

2.081,32

2.994,60

12

1

35.935,20

Руководилац етноархеолошке збирке – музеја

VIII1

1.564,22

2.300,25

9

1

20.702,25

Руководилац Библиотеке

VIII1

1.564,22

2.300,25

12

1

27.603,00

Библиотекар

VII6

1.408,01

2.070,54

9

1

18.634,86

Виши књижничар

VII1

1.206,56

1.774,30

12

1

21.291,60

Виши књижничар

VII1

1.206,56

1.736,00

12

3

62.496,00

Виши књижничар

VII1

1.206,56

1.736,00

4

1

6.944,00

Књижничар

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Кустос Умјетничке галерије

VIII1

1.564,22

2.300,25

9

1

20.702,25

Стручни сарадник за развој спорта

VII1

1.206,56

1.736,00

12

1

20.832,00
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Планска година:

Платни
разред:

ПОЗИЦИЈА

Мјесечна

Мјесечна

нето плата

бруто плата

2017.

Период Број
Укупна
ангажов. извршилаца средства

Стручни референт за административне послове

IV5

816,58

1.174,90

9

1

10.574,10

Стручни референт за управљање аудио и свјетлосном техником Дома културе

IV1

721,78

1.061,41

12

1

12.736,92

Стручни референт за управљање аудио и свјетлосном техником Дома културе

IV1

721,78

1.038,50

12

1

12.462,00

Радник на одржавању опреме

II6

580,66

12

2

20.050,80

Радник на одржавању опреме и експоната Умјетничке галерије

835,45

IV1

721,78

12

1

12.736,92

Радник на одржавању опреме и објеката спортских дворана

I6

495,55

1.061,41
728,73

12

2

17.489,52

Радник на одржавању опреме и објеката спортских дворана

I6

495,55

713,00

12

1

8.556,00

Радник на одржавању опреме и објеката спортских дворана

I6

495,55

728,73

9

1

6.558,57

Шеф Службе за туризам

VIII4

1.952,04

2.870,56

12

1

34.446,72

Виши стручни сарадник за развој туризма

VII6

1.408,01

2.070,54

4

1

8.282,16

Виши стручни сарадник за развој туризма

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Виши стручни сарадник за развој школског спорта

VII6

1.408,01

2.070,54

0

0

0,00

Укупно - Плате

25

417.443,87

Укупно бруто плате

25

417.443,87

Допринос на терет послодавца

15.459,80

Укупно - доприноси

15.459,80

Укупно доприноси на терет послодавца

15.459,80

Укупно за потрошачко мјесто - 17020001 Пододјељење за туризам, културу и спорт

25

432.903,67

УКУПНО ЗА РАЗДИО: 17 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ, СПОРТ И КУЛТУРУ

37

749.416,55

РАЗДИО - 18 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО И ВОДОПРИВРЕДУ

Потрошачко мјесто - 18010001 Пододјељење за анализу и административну подршку и рурални развој
Шеф Пододјељења за анализу и административну подршку и рурални развој

VIII5

2.081,32

2.994,60

12

1

35.935,20

Виши стручни сарадник за пољопривредне кредите

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Стручни референт за финансије, набавку и статистику

IV5

816,58

1.174,90

6

1

7.049,40

Технички секретар

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Администратор

IV5

816,58

1.174,90

6

1

7.049,40

Виши стручни сарадник за финан. послове и унутрашњу контролу

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Виши стручни сарадник за нормативне и опште правне послове

VII6

1.408,01

2.070,54

12

2

49.692,96

Шеф одсјека за рурални развој

VIII3

1.822,77

2.680,45

0

0

0,00

Виши стручни сарадник за пројекте и рурални развој

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Виши стручни сарадник за одрживи развој сеоског простора и добробит животиња

VII6

1.408,01

2.070,54

0

0

0,00

Виши стручни сарадник за унапређење конкурентности руралне економије

VII6

1.408,01

2.070,54

0

0

0,00

Администратор

IV1

721,78

1.038,50

6

1

6.231,00

Стручни референт за финансије, набавку и статистику

VI6

1.130,07

1.625,95

6

1

9.755,70

Укупно - Плате

11

Замјена до повратка са породиљског одсуства на позицији "Виши стручни сарадник за
финансијске послове" 10 мјесеци
Укупно - Додаци на плату

203.590,38
20.705,40
20.705,40

11

Укупно бруто плате

224.295,78

Доприноси на терет послодавца

8.411,51

Укупно - доприноси

8.411,51

Укупно доприноси на терет послодавца

8.411,51

Укупно за потрошачко мјесто - 18010001 Пододјељење за анализу и административну подршку и рурални развој

11

232.707,29

Потрошачко мјесто - 18020001 Пододјељење за пољопривреду
Шеф Одјељења

IX6

3.349,28

4.925,26

12

1

59.103,12

Шеф Пододјељења за пољопривреду

VIII5

2.081,32

2.994,60

12

1

35.935,20

Виши стручни сарадник за подстицајне мјере

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Виши стручни сарадник за ратарство и повртларство

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Виши стручни сарадник за воћарство

VII6

1.408,01

2.070,54

0

0

0,00

Виши стручни сарадник за сточарство

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Виши стручни сарадник за агромаркетинг

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48
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Виши стручни сарадник за агропрераду

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Виши стручни сарадник за развој пољопривреде

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Виши стручни сарадник за хемиј. анализу земљишта

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Стручни сарадник за подстицај

VII1

1.206,56

1.736,00

6

1

10.416,00

Стручни референт за подстицаје

IV5

816,58

1.174,90

12

3

42.296,40

Стручни референт за подстицаје

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Виши стручни сарадник за селекцијску службу

VII6

1.408,01

2.070,54

12

3

74.539,44

Стручни сарадник за узгој и селекцију

VI4

1.075,13

1.581,02

12

1

18.972,24

Стручни сарадник за подстицај

VI4

1.075,13

1.546,90

6

1

9.281,40

Укупно - Плате

19

437.806,44

Укупно бруто плате

19

437.806,44

Доприноси на терет послодавца

8.861,04

Укупно - доприноси

8.861,04

Укупно доприноси на терет послодавца

8.861,04

Укупно за потрошачко мјесто - 18020001 Пододјељење за пољопривреду

19

446.667,48

Потрошачко мјесто - 18030001 Пододјељење за шумарство и водопривреду
Шеф Пододјељења за шумарство и водопривреду

VIII5

2.081,32

2.994,60

12

1

35.935,20

Шеф Одсјека водопривреду

VIII3

1.822,77

2.622,60

12

1

31.471,20

Виши стручни сарадник за одб. од поплава и надзор над инвест. и текућим одржавањем
водоп. објеката

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Виши стручни сарадник за водопривреду

VII6

1.408,01

2.070,54

4

2

16.564,32

Стручни референт за водопривреду

IV5

816,58

1.200,82

4

2

9.606,56

Стручни сарадник за водопривредна акта и заштиту вода

VII1

1.206,56

1.774,30

6

1

10.645,80

Виши стручни сарадник за шумарство и лов

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Чувар шума за приватне шуме

IV5

816,58

1.174,90

12

2

28.197,60

Чувар шума за приватне шуме

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Чувар шума за државне шуме

IV5

816,58

1.174,90

12

2

28.197,60

Чувар шума за државне шуме

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Чувар шума за државне шуме

IV5

816,58

1.200,82

0

0

0,00

Виши стручни сарадник шумарства за државне шуме

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Радник на одржавању водопривредних објеката

IV1

721,78

1.061,41

0

0

Стручни сарадник за водопривредна акта и заштиту вода

VI4

1.075,13

1.581,02

6

1

0,00
9.486,12

Укупно - Плате

17

273.463,52

Укупно бруто плате

17

273.463,52

Доприноси на терет послодавца

8.998,35

Укупно - доприноси

8.998,35

Укупно доприноси на терет послодавца

8.998,35

Укупно за потрошачко мјесто - 18030001 Пододјељење за шумарство и водопривреду

17

282.461,87

Потрошачко мјесто - 18040001 Пододјељење за ветеринарство
Шеф Пододјељења за ветеринарство

VIII5

2.081,32

3.060,66

0

0

0,00

Шеф Одсјека за ветеринарство

VIII3

1.822,77

2.680,45

12

1

32.165,40

Доктор ветеринарске медицине

VIII1

1.564,22

2.250,60

12

5

135.036,00

Доктор ветеринарске медицине

VIII1

1.564,22

2.300,25

12

4

110.412,00

Ветеринарски техничар

IV5

816,58

1.174,90

12

2

28.197,60

Ветеринарски техничар

IV5

816,58

1.200,82

12

2

28.819,68

Ветеринарски болничар

IV5

816,58

1.174,90

6

1

7.049,40

Ветеринарски болничар

IV5

816,58

1.200,82

6

1

7.204,92

Референт вет. евиденције

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Референт вет. евиденције

IV5

816,58

1.200,82

0

0

0,00

Руководилац регионалне канцеларије AIMCS

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

АИМЦС – оператер

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

АИМЦС – оператер

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84
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Планска година:

Платни
разред:

ПОЗИЦИЈА

Мјесечна

Мјесечна

нето плата

бруто плата

2017.

Период Број
Укупна
ангажов. извршилаца средства

Ветеринарски болничар

IV1

721,78

1.061,41

6

1

6.368,46

Ветеринарски болничар

IV1

721,78

1.038,50

6

1

6.231,00

22

434.287,14

Укупно - Плате
Накнада за дежурство и приправност за ветеринаре

38.284,54

Укупно - Додаци на плату

38.284,54

Укупно бруто плате

22

472.571,68

Доприноси на терет послодавца

13.782,94

Укупно - доприноси

13.782,94

Укупно доприноси на терет послодавца

13.782,94

Укупно за потрошачко мјесто - 18040001 Пододјељење за ветеринарство

22

486.354,62

УКУПНО ЗА РАЗДИО: 18 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО И ВОДОПРИВРЕДУ

69

1.448.191,26

РАЗДИО - 19 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ
Потрошачко мјесто - 19010001 Служба за администрацију и статистику Одјељења
Шеф Одјељења

IX6

3.349,28

4.818,95

12

1

57.827,40

Шеф Службе за администрацију и статистику Одјељења

VIII3

1.822,77

2.680,45

7

1

18.763,15

Стручни савјетник за финансијска питања и унутрашњу финансијску контролу

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Стручни савјетник за правне послове

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Стручни савјетник за правне послове

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Виши стручни сарадник за систематизацију и обраду статичких података

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Стручни референт технички секретар шефа Одјељења

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Координатор Одјељења за јавни, приватни сектор, пододјељења и службе

VIII5

2.081,32

3.060,66

2

1

6.121,32

Доктор специјалиста

VIII5

2.081,32

3.060,66

2

1

6.121,32

Укупно - Плате

9

216.141,07

Укупно бруто плате

9

216.141,07

Доприноси на терет послодавца

9.684,63

Укупно - доприноси

9.684,63

Укупно доприноси на терет послодавца

9.684,63

Укупно за потрошачко мјесто - 19010001 Служба за администрацију и статистику Одјељења

9

225.825,70

Потрошачко мјесто - 19020001 Пододјељење за јавно здравство
IX2

2.566,10

3.773,55

6

1

22.641,30

Шеф Одсјека за здравствену екологију

IX1

2.370,03

3.410,00

6

1

20.460,00

Виши стручни сарадник аналитичар у лабораторији

VIII2

1.693,49

2.490,35

6

1

14.942,10

Главна сестра Пододјељења

VII2

1.246,42

1.793,35

6

1

10.760,10

Санитарни/медицински техничар

VI1

991,10

1.426,00

6

2

17.112,00

Шеф Поодјељења

Хемијски техничар/лаборант

VI1

991,10

1.426,00

6

2

17.112,00

Доктор специјалиста микробиолог

VIII6

2.209,51

3.179,05

6

1

19.074,30

Доктор медицине

VIII3

1.822,77

2.680,45

6

1

16.082,70

Лаборант

VI1

991,10

1.457,46

6

1

8.744,76

Доктор медицине

VIII1

1.564,22

2.300,25

4

1

9.201,00

Стручни референт администратор

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Медицински техничар

IV5

816,58

1.200,82

4

1

4.803,28

Лабораторијско-санитарни техничар

IV5

816,58

1.200,82

4

1

4.803,28

Шеф Пододјељења

VIII5

2.081,32

3.060,66

6

1

18.363,96

Шеф Одсјека за здравствену екологију

VIII4

1.952,04

2.808,60

6

1

16.851,60

Виши стручни сарадник аналитичар у лабораторији

VII6

1.408,01

2.070,54

6

1

12.423,24

Главна сестра Пододјељења

VI2

1.019,11

1.466,30

6

1

8.797,80

Санитарни/медицински техничар

IV5

816,58

1.174,90

6

2

14.098,80

Хемијски техничар/лаборант

IV5

816,58

1.174,90

6

2

14.098,80

Доктор специјалиста микробиолог

VIII3

1.822,77

2.622,60

6

1

15.735,60

Лаборант

IV5

816,58

1.200,82

6

1

7.204,92

Доктор медицине

VIII1

1.564,22

2.300,25

6

1

13.801,50
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Планска година:

Платни
разред:

ПОЗИЦИЈА

Мјесечна

Мјесечна

нето плата

бруто плата

2017.

Период Број
Укупна
ангажов. извршилаца средства
26

Укупно - Плате

301.522,88
29.126,96

20% повећања плате за све запослене Пододјељења изузев шефа Пододјељења и
Стручног референта администратора

29.126,96

Укупно - Додаци на плату

26

Укупно бруто плате

330.649,84

Доприноси на терет послодавца

11.485,10

Укупно - доприноси

11.485,10

Укупно доприноси на терет послодавца

11.485,10

26

342.134,94

12

1

36.727,92

Укупно за потрошачко мјесто - 19020001 Пододјељење за јавно здравство

Потрошачко мјесто - 19050001 Пододјељење за социјалну заштиту – Центар за социјални рад
Шеф Пододјељења

VIII5

2.081,32

3.060,66

Шеф Службе дјечје заштите

VIII1

1.564,22

2.300,25

4

1

9.201,00

Шеф Службе опште социјалне заштите, заштите брака и породице

VIII1

1.564,22

2.300,25

12

1

27.603,00

Шеф Службе психосоцијалне заштите

VIII1

1.564,22

2.300,25

12

1

27.603,00

Виши стручни сарадник за правне послове

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Виши стручни сарадник за правне послове

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Виши стручни сарадник психолог

VII6

1.408,01

2.025,85

7

1

14.180,95

Виши стручни сарадник социјалне заштите

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Виши стручни сарадник дјечје заштите

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Виши стручни сарадник социјалне заштите

VII3

1.287,36

1.852,25

12

1

22.227,00

Виши стручни сарадник дјечје заштите

VII3

1.287,36

1.893,11

12

1

22.717,32

Виши стручни сарадник за заштиту дјеце са посебним потребама

VII1

1.206,56

1.736,00

12

1

20.832,00

Виши стручни сарадник опште социјалне заштите, заштите брака и породице

VII1

1.206,56

1.774,30

12

1

21.291,60

Стручни сарадник заштите брака и породице

VI1

991,10

1.426,00

12

1

17.112,00

Стручни сарадник заштите брака и породице

VI1

991,10

1.457,46

12

1

17.489,52

Стручни сарадник психосоцијалне заштите

VI1

991,10

1.457,46

4

1

5.829,84

Стручни сарадник главни администратор

VI1

991,10

1.457,46

12

1

17.489,52

Стручни сарадник фонда солидарности

VI1

991,10

1.426,00

12

1

17.112,00

Стручни сарадник дјечје заштите

VI1

991,10

1.457,46

12

1

17.489,52

Стручни референт администратор

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Стручни референт оператер

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Стручни референт дјечје заштите – оператер

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Стручни референт дјечје заштите – оператер

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Стручни референт фонда солидарности

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Стручни референт социјалне заштите – оператер

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Домар/возач/курир

III6

686,23

12

1

11.848,20

Домар/возач/курир

III6

686,23

1.009,13

2

1

2.018,26

Виши стручни сарадник дјечје заштите

VII3

1.287,36

1.893,11

2

987,35

1

3.786,22

Укупно - Плате

28

495.239,79

Укупно бруто плате

28

495.239,79

Доприноси на терет послодавца

15.958,75

Укупно - доприноси

15.958,75

Укупно доприноси на терет послодавца

15.958,75

Укупно за потрошачко мјесто - 19050001 Пододјељење за социјалну заштиту – Центар за социјални рад

28

511.198,54

Потрошачко мјесто - 19060001 Служба за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата
Шеф Службе борачко-инвалидске заштите и цивилних жртава рата

VIII1

1.564,22

2.250,60

12

1

27.007,20

Виши стручни сарадник на управном поступку Министарства одбране

VII1

1.206,56

1.774,30

8

1

14.194,40

Стручни сарадник на управном поступку Министарства одбране

VII1

1.206,56

1.736,00

7

1

12.152,00

Виши стручни сарадник на управном поступку Министарства одбране

VII1

1.206,56

1.736,00

12

1

20.832,00

Стручни сарадник борачко-инвалидске заштите

VI1

991,10

1.426,00

12

1

17.112,00

Стручни сарадник борачко-инвалидске заштите

VI1

991,10

1.457,46

4

1

5.829,84

Стручни сарадник борачко-инвалидске заштите

VI1

991,10

1.457,46

12

1

17.489,52
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Планска година:

Платни
разред:

ПОЗИЦИЈА

Мјесечна

Мјесечна

нето плата

бруто плата

2017.

Период Број
Укупна
ангажов. извршилаца средства

VI1

991,10

1.426,00

12

1

17.112,00

Стручни референт за управни поступак борачко-инвалидске заштите

IV5

816,58

1.174,90

12

2

28.197,60

Стручни референт на обрачуну у борачко-инвалидској заштити

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Стручни референт технички секретар борачко-инвалидске заштите

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Стручни референт за АОП, здравствено осигурање и рехабилитацију, категоризацију бораца и

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Стручни референт за АОП, здравствено осигурање и рехабилитацију, категоризацију бораца и
интегралну базу података

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Стручни референт материјално финансијског пословања борачко-инвалидске заштите

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Стручни референт материјално финансијског пословања борачко-инвалидске заштите

IV5

816,58

1.174,90

12

Стручни сарадник за АОП, здравствено осигурање и рехабилитацију, категоризацију бораца и
интегралну базу података

интегралну базу података

1

14.098,80

Укупно - Плате

16

245.763,52

Укупно бруто плате

16

245.763,52

Доприноси на терет послодавца

9.736,20

Укупно - доприноси

9.736,20

Укупно доприноси на терет послодавца

9.736,20

Укупно за потрошачко мјесто - 19060001 Служба за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата

16

255.499,72

УКУПНО ЗА РАЗДИО: 19 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

79

1.334.658,90

РАЗДИО - 20 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Потрошачко мјесто - 20010001 Пододјељење за људске ресурсе и запошљавање
Шеф Пододјељења за људске ресурсе и запошљавање

VIII5

2.081,32

2.994,60

12

1

35.935,20

Стручни савјетник за правна питања

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Стручни савјетник за правна питања

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Стручни савјетник за полагање возачких испита и едукацију о саобраћају

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Референт за полагање возачких испита

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Референт за полагање возачких испита

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Технички секретар

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Укупно - Плате

7

166.905,24

Укупно бруто плате

7

166.905,24

Доприноси на терет послодавца

7.356,67

Укупно - доприноси

7.356,67

Укупно доприноси на терет послодавца

7.356,67

Укупно за потрошачко мјесто - 20010001 Пододјељење за људске ресурсе и запошљавање

7

174.261,91

Потрошачко мјесто - 20020001 Пододјељење - Педагошка институција
Директор педагошке институције и савјетник за стандарде и оцјењивање

VIII5

2.081,32

3.060,66

12

1

36.727,92

Стручни савјетник за НПП и развој школа

VIII3

1.822,77

2.680,45

4

1

10.721,80

Стручни савјетник за средње стручно образовање и образовање одраслих

VIII3

1.822,77

2.622,60

12

1

31.471,20

Стручни савјетник за професионални развој, едукацију и цертификацију

VIII3

1.822,77

2.622,60

12

1

31.471,20

Стручни савјетник за основно образовање

VIII3

1.822,77

2.680,45

12

1

32.165,40

Стручни савјетник за менталну и социјалну заштиту

VIII3

1.822,77

2.622,60

12

1

31.471,20

Виши стручни сарадник за стручно-оперативне послове, извјештавање и информације

VII2

1.246,42

1.793,35

12

1

21.520,20

Референт за ромска питања

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

8

209.958,76

Укупно - Плате
Разлика плате за позицију "Виши стручни сарадник за стручно-оперативне послове,
извјештавање и информације"

5.221,08

Укупно - Додаци на плату

5.221,08
8

Укупно бруто плате

215.179,84

Доприноси на терет послодавца

7.599,33

Укупно - доприноси

7.599,33

Укупно доприноси на терет послодавца

7.599,33

Укупно за потрошачко мјесто - 20020001 Пододјељење - Педагошка институција

8

Потрошачко мјесто - 20030001 Пододјељење за заједничке послове

74

222.779,17

Планска година:

Платни
разред:

ПОЗИЦИЈА

Мјесечна

Мјесечна

нето плата

бруто плата

2017.

Период Број
Укупна
ангажов. извршилаца средства

Шеф Одјељења за образовање

IX6

3.349,28

4.818,95

12

1

57.827,40

Шеф Пододјељења за заједничке послове образовања

VIII5

2.081,32

2.994,60

12

1

35.935,20

Стручни савјетник за финансије и јавне набавке

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Технички секретар

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Укупно - Плате

4

137.745,60

Укупно бруто плате

4

137.745,60

Доприноси на терет послодавца

6.471,68

Укупно - доприноси

6.471,68

Укупно доприноси на терет послодавца

6.471,68

Укупно за потрошачко мјесто - 20030001 Пододјељење за заједничке послове

4

144.217,28

Потрошачко мјесто - 20040001 Обданиште и забавиште "Наша дјеца" Брчко
Директор обданишта

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Васпитач

VII6

1.408,01

2.070,54

12

21

521.776,08

Васпитач

VII6

1.408,01

2.025,85

12

9

218.791,80

Васпитач

VII6

1.408,01

2.070,54

12

6

149.078,88

Стручни сарадник – педагог

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Стручни сарадник – педагог

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Медицинска сестра

IV5

816,58

1.174,90

12

3

42.296,40

Медицинска сестра

IV5

816,58

1.200,82

12

4

57.639,36

Економ у обданишту

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Кућни мајстор

III6

686,23

12

2

23.696,40

Кућни мајстор

III6

686,23

1.009,13

12

1

12.109,56

Кувар/ица – сервирка

III6

686,23

1.009,13

12

4

48.438,24

Кувар/ица – сервирка

III6

686,23

987,35

12

3

35.544,60

I6

495,55

728,73

12

1

8.744,76

Спремачица

987,35

58

Укупно - Плате

1.211.792,04
106.915,97

10% повећања плата за образовне раднике и медицинско особље без радника
администрације
Укупно - Додаци на плату

106.915,97

58

Укупно бруто плате

1.318.708,01

Доприноси на терет послодавца

33.111,28

Укупно - доприноси

33.111,28

Укупно доприноси на терет послодавца

33.111,28

Укупно за потрошачко мјесто - 20040001 Обданиште и забавиште "Наша дјеца" Брчко

58

1.351.819,29

Потрошачко мјесто - 20050001 ЈУ Прва основна школа Брчко
Директор основне школе

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Помоћник директора основне школе

VIII1

1.564,22

2.300,25

12

1

27.603,00

Стручни сарадник – педагог

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Стручни сарадник – психолог

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Стручни сарадник – дефектолог

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.025,85

12

12

291.722,40

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

12

59

1.465.942,32

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

8

21

347.850,72

Секретар школе

VII1

1.206,56

1.774,30

12

1

21.291,60

Кућни мајстор

III6

686,23

1.009,13

12

3

36.328,68

Кућни мајстор

III6

686,23

1.009,13

12

2

24.219,12

Стручни сарадник – педагог

VII6

1.408,01

2.070,54

4

1

8.282,16

Стручни сарадник – психолог

VII6

1.408,01

2.070,54

4

1

8.282,16

Стручни сарадник – дефектолог (логопед)

VII6

1.408,01

2.070,54

4

1

8.282,16

Стручни сарадник – библиотекар

VII6

1.408,01

2.070,54

4

1

8.282,16

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

4

2

16.564,32

Наставник – на одређено

VII6

1.408,01

2.070,54

4

5

41.410,80

75

Планска година:

Платни
разред:

ПОЗИЦИЈА

Мјесечна

Мјесечна

нето плата

бруто плата

2017.

Период Број
Укупна
ангажов. извршилаца средства
114

Укупно - Плате

2.409.948,96
232.810,96

10% повећања плата за образовне раднике без радника администрације

232.810,96

Укупно - Додаци на плату

114

Укупно бруто плате

2.642.759,92

Доприноси на терет послодавца

54.381,59

Укупно - доприноси

54.381,59

Укупно доприноси на терет послодавца

54.381,59

114

Укупно за потрошачко мјесто - 20050001 ЈУ Прва основна школа Брчко

2.697.141,51

Потрошачко мјесто - 20050002 ЈУ Друга основна школа Брчко
Директор основне школе

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Помоћник директора основне школе

VIII1

1.564,22

2.250,60

12

1

27.007,20

Стручни сарадник – педагог

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Стручни сарадник – дефектолог (логопед)

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Стручни сарадник – дефектолог (олигофренолог)

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Стручни сарадник – психолог

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.025,85

12

24

583.444,80

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

12

34

844.780,32

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

8

11

182.207,52

Наставник – на одређено

VII6

1.408,01

2.070,54

12

7

173.925,36

Секретар школе

VII1

1.206,56

1.774,30

12

1

21.291,60

Кућни мајстор

III6

686,23

1.009,13

12

1

12.109,56

Кућни мајстор

III6

686,23

12

1

11.848,20

Кућни мајстор

III6

686,23

12

1

12.109,56

987,35

1.009,13

86

Укупно - Плате

1.996.385,40
193.902,64

10% повећања плата за образовне раднике без радника администрације
Укупно - Додаци на плату

193.902,64

86

Укупно бруто плате

2.190.288,04

Доприноси на терет послодавца

71.685,35

Укупно - доприноси

71.685,35

Укупно доприноси на терет послодавца

71.685,35

Укупно за потрошачко мјесто - 20050002 ЈУ Друга основна школа Брчко

86

2.261.973,39

Потрошачко мјесто - 20050003 ЈУ Трећа основна школа Брчко
Директор основне школе

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Стручни сарадник – педагог

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Стручни сарадник – дефектолог (сурдолог)

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Стручни сарадник – дефектолог (олигофренолог)

VII6

1.408,01

2.025,85

12

2

48.620,40

Стручни сарадник – дефектолог (социјални педагог)

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Стручни сарадник – дефектолог (логопед)

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Стручни сарадник – дефектолог (тифлолог)

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Стручни сарадник – психолог

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Стручни сарадник – библиотекар

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.025,85

12

17

413.273,40

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

12

18

447.236,64

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

8

8

132.514,56

Секретар школе

VII1

1.206,56

1.774,30

12

1

21.291,60

Кућни мајстор

III6

686,23

12

1

11.848,20

Кућни мајстор

III6

686,23

12

1

12.109,56

56

1.287.486,24

Укупно - Плате

987,35

1.009,13

124.223,69

10% повећања плата за образовне раднике без радника администрације
Укупно - Додаци на плату

124.223,69

56

Укупно бруто плате

76

1.411.709,93

Планска година:

Платни
разред:

ПОЗИЦИЈА

Мјесечна

Мјесечна

нето плата

бруто плата

2017.

Период Број
Укупна
ангажов. извршилаца средства

Доприноси на терет послодавца

49.568,68

Укупно - доприноси

49.568,68

Укупно доприноси на терет послодавца

49.568,68

Укупно за потрошачко мјесто - 20050003 ЈУ Трећа основна школа Брчко

56

1.461.278,61

Потрошачко мјесто - 20050004 ЈУ Четврта основна школа Брчко
Директор основне школе

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Стручни сарадник – дефектолог (логопед)

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Стручни сарадник – педагог

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.025,85

12

12

291.722,40

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

12

9

223.618,32

Наставник – на одређено

VII6

1.408,01

2.070,54

12

4

99.385,92

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

8

6

99.385,92

Секретар школе

VII1

1.206,56

1.774,30

12

1

21.291,60

Кућни мајстор

III6

686,23

987,35

12

1

11.848,20

Стручни сарадник – психолог

VII6

1.408,01

2.070,54

4

1

Стручни сарадник – библиотекар

VII6

1.408,01

2.070,54

4

Укупно - Плате

8.282,16

1

8.282,16

38

842.212,56

10% повећања плата за образовне раднике без радника администрације

80.907,27

Укупно - Додаци на плату

80.907,27

38

Укупно бруто плате

923.119,83

Доприноси на терет послодавца

37.711,02

Укупно - доприноси

37.711,02

Укупно доприноси на терет послодавца

37.711,02

38

Укупно за потрошачко мјесто - 20050004 ЈУ Четврта основна школа Брчко

960.830,85

Потрошачко мјесто - 20050005 ЈУ Пета основна школа Брчко
Директор основне школе

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Помоћник директора основне школе

VIII1

1.564,22

2.250,60

12

1

27.007,20

Стручни сарадник – педагог

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Стручни сарадник – дефектолог

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Стручни сарадник – социјални радник

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Стручни сарадник – психолог

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Стручни сарадник – библиотекар

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.025,85

12

42

1.021.028,40

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

12

12

298.157,76

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

8

7

115.950,24

Секретар школе

VII1

1.206,56

1.774,30

12

1

21.291,60

Кућни мајстор

III6

686,23

12

3

35.544,60

Кућни мајстор

III6

686,23

12

1

12.109,56

987,35

1.009,13

73

Укупно - Плате

1.681.879,56

161.293,38

10% повећања плата за образовне раднике без радника администрације
Укупно - Додаци на плату

161.293,38

73

Укупно бруто плате

1.843.172,94

Доприноси на терет послодавца

90.911,96

Укупно - доприноси

90.911,96

Укупно доприноси на терет послодавца

90.911,96

73

Укупно за потрошачко мјесто - 20050005 ЈУ Пета основна школа Брчко

1.934.084,90

Потрошачко мјесто - 20050006 ЈУ Шеста основна школа Брезово Поље
Директор основне школе

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Стручни сарадник – педагог

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

12

10

248.464,80

77

Планска година:

Платни
разред:

ПОЗИЦИЈА

Мјесечна

Мјесечна

нето плата

бруто плата

2017.

Период Број
Укупна
ангажов. извршилаца средства

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.025,85

12

5

121.551,00

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

8

3

49.692,96

Секретар школе

VII1

1.206,56

1.774,30

12

1

21.291,60

Кућни мајстор

III6

686,23

1.009,13

12

1

12.109,56

22

507.304,32

Укупно - Плате

47.390,31

10% повећања плата за образовне раднике без радника администрације
Укупно - Додаци на плату

47.390,31

22

Укупно бруто плате

554.694,63

Доприноси на терет послодавца

14.184,07

Укупно - доприноси

14.184,07

Укупно доприноси на терет послодавца

14.184,07

22

Укупно за потрошачко мјесто - 20050006 ЈУ Шеста основна школа Брезово Поље

568.878,70

Потрошачко мјесто - 20050007 ЈУ Седма основна школа Горњи Рахић
Директор основне школе

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Стручни сарадник – педагог

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Стручни сарадник – дефектолог (олигофренолог)

VII6

1.408,01

2.025,85

12

2

48.620,40

Стручни сарадник – дефектолог (логопед)

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Стручни сарадник – психолог

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Стручни сарадник – социјални радник

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Стручни сарадник – библиотекар

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.025,85

12

34

826.546,80

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

8

4

66.257,28

Наставник – на одређено

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Секретар школе

VII1

1.206,56

1.736,00

12

1

20.832,00

Кућни мајстор

III6

686,23

12

3

35.544,60

51

1.173.437,76

987,35

Укупно - Плате
10% повећања плата за образовне раднике без радника администрације

111.706,12

Укупно - Додаци на плату

111.706,12

51

Укупно бруто плате

1.285.143,88

Доприноси на терет послодавца

77.108,63

Укупно - доприноси

77.108,63

Укупно доприноси на терет послодавца

77.108,63

Укупно за потрошачко мјесто - 20050007 ЈУ Седма основна школа Горњи Рахић

51

1.362.252,51

Потрошачко мјесто - 20050008 ЈУ Осма основна школа Брка
Директор основне школе

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Стручни сарадник – педагог

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

12

3

74.539,44

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.025,85

12

11

267.412,20

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

8

2

33.128,64

Наставник – на одређено

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Секретар школе

VII1

1.206,56

1.736,00

12

1

20.832,00

Кућни мајстор

III6

686,23

12

1

11.848,20

987,35

21

Укупно - Плате

486.156,36

10% повећања плата за образовне раднике без радника администрације

45.347,62

Укупно - Додаци на плату

45.347,62

21

Укупно бруто плате

531.503,98

Доприноси на терет послодавца

26.970,63

Укупно - доприноси

26.970,63

Укупно доприноси на терет послодавца

26.970,63

21

Укупно за потрошачко мјесто - 20050008 ЈУ Осма основна школа Брка
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558.474,61

Планска година:

Платни
разред:

ПОЗИЦИЈА

Мјесечна

Мјесечна

нето плата

бруто плата

2017.

Период Број
Укупна
ангажов. извршилаца средства

Потрошачко мјесто - 20050009 ЈУ Девета основна школа Маоча
Директор основне школе

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Помоћник директора основне школе

VIII1

1.564,22

2.250,60

12

1

27.007,20

Стручни сарадник – педагог

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Стручни сарадник – дефектолог (олигофренолог)

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Стручни сарадник – дефектолог (логопед)

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Стручни сарадник – социјални радник

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Стручни сарадник – библиотекар

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Стручни сарадник – психолог

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.025,85

12

35

850.857,00

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

12

4

99.385,92

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

8

8

132.514,56

Наставник – на одређено

VII6

1.408,01

2.070,54

12

2

49.692,96

Секретар школе

VII1

1.206,56

1.736,00

12

1

20.832,00

Кућни мајстор

III6

686,23

12

2

23.696,40
12.109,56

987,35

Кућни мајстор

III6

686,23

1.009,13

12

1

Стручни сарадник – социјални педагог

VII6

1.408,01

2.070,54

4

1

8.282,16

62

1.400.014,44

Укупно - Плате

134.337,65

10% повећања плата за образовне раднике без радника администрације
Укупно - Додаци на плату

134.337,65

62

Укупно бруто плате

1.534.352,09

Доприноси на терет послодавца

83.861,78

Укупно - доприноси

83.861,78

Укупно доприноси на терет послодавца

83.861,78

Укупно за потрошачко мјесто - 20050009 ЈУ Девета основна школа Маоча

62

1.618.213,87

Потрошачко мјесто - 20050010 ЈУ Десета основна школа Бијела
Директор основне школе

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Стручни сарадник – педагог

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Стручни сарадник – дефектолог (логопед)

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Стручни сарадник – дефектолог (олигофренолог)

VII6

1.408,01

2.025,85

12

2

48.620,40

Стручни сарадник – психолог

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Стручни сарадник – библиотекар

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.025,85

12

26

632.065,20

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

8

5

82.821,60

Наставник – на одређено

VII6

1.408,01

2.070,54

12

6

149.078,88

Секретар школе

VII1

1.206,56

1.774,30

12

1

21.291,60

Кућни мајстор

III6

686,23

12

2

23.696,40

47

1.084.590,36

987,35

Укупно - Плате

103.960,24

10% повећања плата за образовне раднике без радника администрације
Укупно - Додаци на плату

103.960,24

47

Укупно бруто плате

1.188.550,60

Доприноси на терет послодавца

68.395,67

Укупно - доприноси

68.395,67

Укупно доприноси на терет послодавца

68.395,67

Укупно за потрошачко мјесто - 20050010 ЈУ Десета основна школа Бијела

47

1.256.946,27

Потрошачко мјесто - 20050011 ЈУ Једанаеста основна школа Зовик
Директор основне школе

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Стручни сарадник – педагог

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Стручни сарадник – библиотекар

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

12

3

74.539,44

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.025,85

12

10

243.102,00
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Планска година:

Платни
разред:

ПОЗИЦИЈА

Мјесечна

Мјесечна

нето плата
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Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

8

2

33.128,64

Наставник – на одређено

VII6

1.408,01

2.070,54

12

2

49.692,96

Секретар школе

VII1

1.206,56

1.774,30

12

1

21.291,60

Кућни мајстор

III6

686,23

987,35

12

1

11.848,20

Кућни мајстор

III6

686,23

1.009,13

12

Укупно - Плате

1

12.109,56

23

524.108,28

10% повећања плата за образовне раднике без радника администрације

47.885,89

Укупно - Додаци на плату

47.885,89

23

Укупно бруто плате

571.994,17

Доприноси на терет послодавца

28.673,47

Укупно - доприноси

28.673,47

Укупно доприноси на терет послодавца

28.673,47

Укупно за потрошачко мјесто - 20050011 ЈУ Једанаеста основна школа Зовик

23

600.667,64

Потрошачко мјесто - 20050012 ЈУ Дванаеста основна школа Улице
Директор основне школе

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.025,85

12

4

97.240,80

Наставник – на одређено

VII6

1.408,01

2.070,54

12

2

49.692,96

Кућни мајстор

III6

686,23

12

1

11.848,20

8

188.021,16

987,35

Укупно - Плате
10% повећања плата за образовне раднике без радника администрације

17.617,30

Укупно - Додаци на плату

17.617,30

8

Укупно бруто плате

205.638,46

Доприноси на терет послодавца

12.338,31

Укупно - доприноси

12.338,31

Укупно доприноси на терет послодавца

12.338,31

Укупно за потрошачко мјесто - 20050012 ЈУ Дванаеста основна школа Улице

8

217.976,77

Потрошачко мјесто - 20050013 ЈУ Тринаеста основна школа Буквик
Директор основне школе

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

8

2

33.128,64

Наставник – на одређено

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Секретар школе

VII1

1.206,56

1.736,00

12

1

20.832,00

Кућни мајстор

III6

686,23

1.009,13

12

1

12.109,56

6

120.800,88

Укупно - Плате
10% повећања плата за образовне раднике без радника администрације

8.785,93

Укупно - Додаци на плату

8.785,93

6

Укупно бруто плате

129.586,81

Доприноси на терет послодавца

5.802,85

Укупно - доприноси

5.802,85

Укупно доприноси на терет послодавца

5.802,85

Укупно за потрошачко мјесто - 20050013 ЈУ Тринаеста основна школа Буквик

6

135.389,66

Потрошачко мјесто - 20050014 ЈУ Четрнаеста основна школа Крепшић
Директор основне школе

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Наставник - неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

12

3

74.539,44

4

104.423,64

Укупно - Плате

10.442,36

10% повећања плата за образовне раднике без радника администрације
Укупно - Додаци на плату

10.442,36

Укупно бруто плате

4

114.866,00

Укупно за потрошачко мјесто - 20050014 ЈУ Четрнаеста основна школа Крепшић

4

114.866,00

1

29.239,20

Потрошачко мјесто - 20050015 ЈУ Петнаеста основна школа Шаторовићи
VIII2

Директор основне школе

80

1.693,49

2.436,60

12

Планска година:

Платни
разред:

ПОЗИЦИЈА

Мјесечна

Мјесечна

нето плата
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2017.

Период Број
Укупна
ангажов. извршилаца средства

Стручни сарадник – педагог

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.025,85

12

8

194.481,60

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

8

4

66.257,28

Секретар школе

VII1

1.206,56

1.736,00

12

1

20.832,00

Кућни мајстор

III6

686,23

1.009,13

12

1

12.109,56

17

372.076,32

Укупно - Плате

33.913,48

10% повећања плата за образовне раднике без радника администрације
Укупно - Додаци на плату

33.913,48

17

Укупно бруто плате

405.989,80

Доприноси на терет послодавца

22.719,52

Укупно - доприноси

22.719,52

Укупно доприноси на терет послодавца

22.719,52

17

Укупно за потрошачко мјесто - 20050015 ЈУ Петнаеста основна школа Шаторовићи

428.709,32

Потрошачко мјесто - 20050016 Основна музичка школа Брчко
Директор основне музичке школе

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.025,85

12

3

72.930,60

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

12

6

149.078,88

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

8

3

49.692,96

Секретар школе

VII1

1.206,56

1.774,30

12

1
14

Укупно - Плате

21.291,60
322.233,24

10% повећања плата за образовне раднике без радника администрације

30.094,16

Укупно - Додаци на плату

30.094,16

14

Укупно бруто плате

352.327,40

Доприноси на терет послодавца

10.022,94

Укупно - доприноси

10.022,94

Укупно доприноси на терет послодавца

10.022,94

14

Укупно за потрошачко мјесто - 20050016 Основна музичка школа Брчко

362.350,34

Потрошачко мјесто - 20050017 Стручна служба предшколског и основног образовања
Шеф Пододјељења за предшколско и основно образовање

VIII5

2.081,32

2.994,60

12

1

35.935,20

Виши стручни сарадник за предшколско образовање

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Виши стручни сарадник за основно образовање и васпитање

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Укупно - Плате

3

85.091,88

Укупно бруто плате

3

85.091,88

Доприноси на терет послодавца

3.614,72

Укупно - доприноси

3.614,72

Укупно доприноси на терет послодавца

3.614,72

Укупно за потрошачко мјесто - 20050017 Стручна служба предшколског и основног образовања

3

88.706,60

Потрошачко мјесто - 20060001 ЈУ Економска школа Брчко дистрикт БиХ
Директор средње школе

VIII3

1.822,77

2.680,45

12

1

32.165,40

Помоћник директора средње школе

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Стручни сарадник – педагог

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.025,85

12

35

850.857,00

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

12

23

571.469,04

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

8

9

149.078,88

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

4

1

8.282,16

Наставник – на одређено

VII6

1.408,01

2.070,54

12

3

74.539,44

Сарадник у настави – ВШС

VII1

1.206,56

1.774,30

12

1

21.291,60

Сарадник у настави – ВШС

VII1

1.206,56

1.736,00

12

1

20.832,00

Секретар школе

VII1

1.206,56

1.774,30

12

1

21.291,60
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Сарадник у настави – ВКВ

V3

904,92

1.302,00

12

1

15.624,00

Сарадник у настави – ВКВ

V3

904,92

1.330,72

12

1

15.968,64

Референт за ученичка питања

IV1

721,78

1.061,41

12

1

12.736,92

Кућни мајстор

III6

686,23

12

2

23.696,40

82

1.872.563,76

987,35

Укупно - Плате

181.483,89

10% повећање плата за образовне раднике без радника администрације
Укупно - Додаци на плату

181.483,89

82

Укупно бруто плате

2.054.047,65

Доприноси на терет послодавца

80.179,60

Укупно - доприноси

80.179,60

Укупно доприноси на терет послодавца

80.179,60

Укупно за потрошачко мјесто - 20060001 ЈУ Економска школа Брчко дистрикт БиХ

82

2.134.227,25

Потрошачко мјесто - 20060002 ЈУ Техничка школа Брчко дистрикт БиХ
Директор средње школе

VIII3

1.822,77

2.680,45

12

1

32.165,40

Помоћник директора средње школе

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Стручни сарадник – педагог

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.025,85

12

27

656.375,40

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

12

21

521.776,08

Наставник – на одређено

VII6

1.408,01

2.070,54

12

3

74.539,44

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

8

8

132.514,56

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

4

1

8.282,16

Сарадник у настави – ВШС

VII1

1.206,56

1.774,30

12

4

85.166,40

Сарадник у настави – ВШС

VII1

1.206,56

1.736,00

12

2

41.664,00

Секретар школе

VII1

1.206,56

1.736,00

12

1

20.832,00

Сарадник у настави – ВКВ

V3

904,92

1.302,00

12

8

124.992,00

Сарадник у настави – ВКВ

V3

904,92

1.330,72

12

4

63.874,56

Сарадник у настави – ВКВ

V3

904,92

1.330,72

12

1

15.968,64

Референт за ученичка питања

IV1

721,78

1.038,50

12

1

12.462,00

Кућни мајстор

III6

686,23

1.009,13

12

1

12.109,56

Кућни мајстор

III6

686,23

12

1

11.848,20

86

1.869.301,08

987,35

Укупно - Плате

181.204,93

10% повећање плата за образовне раднике без радника администрације
Укупно - Додаци на плату

181.204,93

86

Укупно бруто плате

2.050.506,01

Доприноси на терет послодавца

72.684,67

Укупно - доприноси

72.684,67

Укупно доприноси на терет послодавца

72.684,67

Укупно за потрошачко мјесто - 20060002 ЈУ Техничка школа Брчко дистрикт БиХ

86

2.123.190,68

Потрошачко мјесто - 20060003 ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Брчко дистрикт БиХ
Директор средње школе

VIII3

1.822,77

2.622,60

12

1

31.471,20

Помоћник директора средње школе

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Стручни сарадник – педагог

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Стручни сарадник – дефектолог (олигофренолог)

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.025,85

12

37

899.477,40

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

12

24

596.315,52

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

8

8

132.514,56

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

4

1

8.282,16

Наставник – на одређено

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Секретар школе

VII1

1.206,56

1.774,30

12

1

21.291,60

Сарадник у настави – ВШС

VII1

1.206,56

1.774,30

12

4

85.166,40

Сарадник у настави – ВКВ

V3

904,92

1.330,72

12

1

15.968,64

82

Планска година:

Платни
разред:

ПОЗИЦИЈА

Мјесечна

Мјесечна

нето плата

бруто плата

2017.

Период Број
Укупна
ангажов. извршилаца средства

Сарадник у настави – ВКВ

V3

904,92

1.302,00

12

1

15.624,00

Референт за ученичка питања

IV1

721,78

1.061,41

12

1

12.736,92

12

2

23.696,40

4

1

8.282,16

86

1.954.714,32

Кућни мајстор

III6

686,23

Стручни сарадник – психолог

VII6

1.408,01

987,35

2.070,54

Укупно - Плате

189.698,94

10% повећања плата за образовне раднике без радника администрације
Укупно - Додаци на плату

189.698,94

86

Укупно бруто плате

2.144.413,26

Доприноси на терет послодавца

78.256,62

Укупно - доприноси

78.256,62

Укупно доприноси на терет послодавца

78.256,62

Укупно за потрошачко мјесто - 20060003 ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Брчко дистрикт БиХ

86

2.222.669,88

Потрошачко мјесто - 20060004 ЈУ Гимназија "Васо Пелагић" Брчко дистрикт БиХ
Директор средње школе

VIII3

1.822,77

2.622,60

12

1

31.471,20

Помоћник директора средње школе

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Стручни сарадник – педагог

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Стручни сарадник – библиотекар

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Стручни сарадник – социјални радник

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

12

24

596.315,52

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.025,85

12

20

486.204,00

Наставник – неодређено

VII6

1.408,01

2.070,54

8

6

99.385,92

Наставник – на одређено

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Секретар школе

VII1

1.206,56

1.736,00

12

1

20.832,00

Референт за ученичка питања

IV1

721,78

1.038,50

12

1

12.462,00

Кућни мајстор

III6

686,23

1.009,13

12

2

24.219,12

60

Укупно - Плате

1.398.551,04

10% повећање плата за образовне раднике без радника администрације

134.103,79

Укупно - Додаци на плату

134.103,79

60

Укупно бруто плате

1.532.654,83

Доприноси на терет послодавца

49.176,96

Укупно - доприноси

49.176,96

Укупно доприноси на терет послодавца

49.176,96

Укупно за потрошачко мјесто - 20060004 ЈУ Гимназија "Васо Пелагић" Брчко дистрикт БиХ

60

1.581.831,79

Потрошачко мјесто - 20060005 Стручна служба средњег образовања
Шеф Пододјељења за средње образовање

VIII5

2.081,32

3.060,66

12

1

36.727,92

Виши стручни сарадник за средње образовање

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Укупно - Плате

2

61.574,40

Укупно бруто плате

2

61.574,40

Укупно за потрошачко мјесто - 20060005 Стручна служба средњег образовања

2

61.574,40

4

33.128,64

4

33.128,64

Потрошачко мјесто - 20060006 Средња музичка школа Брчко дистрикт БиХ
Наставник - неодређено

VII6

Укупно - Плате

1.408,01

2.070,54

4

10% повећања плата за образовне раднике без радника администрације

3.312,86

Укупно - Додаци на плату

3.312,86

4

Укупно бруто плате

36.441,50

Доприноси на терет послодавца

2.186,49

Укупно - доприноси

2.186,49

Укупно доприноси на терет послодавца

2.186,49

4

Укупно за потрошачко мјесто - 20060006 Средња музичка школа Брчко дистрикт БиХ

Потрошачко мјесто - 20070001 Пододјељење за високо образовање и науку

83

38.627,99

Планска година:

Платни
разред:

ПОЗИЦИЈА

Мјесечна

Мјесечна

нето плата

бруто плата

2017.

Период Број
Укупна
ангажов. извршилаца средства

Шеф Пододјељења за високо образовање и науку

VIII5

2.081,32

3.060,66

4

1

12.242,64

Стручни савјетник за пословање са високошколским установама

VIII2

1.693,49

2.490,35

4

1

9.961,40

Стручни савјетник за акредитацију, лиценцирање и развој високог образовања

VIII2

1.693,49

2.490,35

4

1

9.961,40

Укупно - Плате

3

32.165,44

Укупно бруто плате

3

32.165,44

Доприноси на терет послодавца

1.929,93

Укупно - доприноси

1.929,93

Укупно доприноси на терет послодавца

1.929,93

Укупно за потрошачко мјесто - 20070001 Пододјељење за високо образовање и науку

3

1.045

УКУПНО ЗА РАЗДИО: 20 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

34.095,37

26.718.036,56

РАЗДИО - 21 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Потрошачко мјесто - 21010001 Пододјељење за издавање локационих услова и заштиту околине
Шеф Одјељења

IX6

3.349,28

4.925,26

12

1

59.103,12

Шеф Пододјељења за издавање локационих услова и заштиту околине

VIII5

2.081,32

3.060,66

12

1

36.727,92

Стручни савјетник за правне послове

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Стручни савјетник за финас. питања и интер. контролу

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Стручни референт за протокол

VI1

991,10

1.426,00

12

1

17.112,00

Технички секретар

IV5

816,58

1.174,90

9

1

10.574,10

Шеф Службе за издавање локационих услова и заштиту околине

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Виши стручни сарадник за издавање локационих услова

VIII1

1.564,22

2.300,25

12

4

110.412,00

Виши стручни сарадник за издавање локационих услова

VIII1

1.564,22

2.250,60

12

2

54.014,40

Виши стручни сарадник за заштиту културно-историјских објеката

VIII1

1.564,22

2.300,25

12

2

55.206,00

Виши стручни сарадник за заштиту околине

VII6

1.408,01

2.070,54

12

2

49.692,96

Виши стручни сарадник за заштиту околине

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Стручни референт за издавање локационих услова

V3

904,92

1.330,72

12

3

47.905,92

Стручни референт за издавање локационих услова

V3

904,92

1.302,00

12

1

15.624,00

Стручни референт за издавање локационих услова

V3

904,92

1.302,00

12

1

15.624,00

Стручни референт за заштиту околине

V3

904,92

1.302,00

12

1

15.624,00

Администратор за протокол и архву

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Шеф Службе за легализацуију бесправно изграђених грађевина

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Виши стручни сарадник за легализацију

VIII1

1.564,22

2.300,25

12

2

55.206,00

Виши стручни сарадник за правне послове

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Стручни референт за легализацију

V3

904,92

1.302,00

12

3

46.872,00

Администратор за протокол и архиву

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Укупно - Плате

33

785.944,50

Укупно бруто плате

33

785.944,50

Допринос на терет послодавца

15.431,50

Укупно - доприноси

15.431,50

Укупно доприноси на терет послодавца

15.431,50

33

Укупно за потрошачко мјесто - 21010001 Пододјељење за издавање локационих услова и заштиту околине

801.376,00

Потрошачко мјесто - 21020001 Пододјељење за имовинско-правне послове
Шеф Пододјељења за имовинско-правне послове

IX2

2.566,10

3.773,55

6

1

22.641,30

Стручни савјетник за имовинско-правне послове

VIII3

1.822,77

2.680,45

12

4

128.661,60

Стручни савјетник за имовинско-правне послове

VIII3

1.822,77

2.622,60

12

3

94.413,60

Стручни савјетник за имовинско-правне послове

VIII3

1.822,77

2.622,60

9

1

23.603,40

Стручни савјетник за имовинско-правне послове

VIII3

1.822,77

2.622,60

12

1

31.471,20

Стручни савјетник за имовинско-правне послове

VIII3

1.822,77

2.622,60

2

2

10.490,40

Виши стручни сарадник за имовинско-правне послове

VII6

1.408,01

2.025,85

2

1

4.051,70

Намјештеник II категорије – референт за службену пошту (курир)

IV1

721,78

1.038,50

12

1

12.462,00

84

Планска година:

Платни
разред:

ПОЗИЦИЈА

VIII5

Мјесечна

Мјесечна

нето плата

бруто плата

3.060,66

Период Број
Укупна
ангажов. извршилаца средства
1

18.363,96

Укупно - Плате

15

346.159,16

Укупно бруто плате

15

346.159,16

Шеф Пододјељења за имовинско-правне послове

2.081,32

2017.

6

Доприноси на терет послодавца

10.589,54

Укупно - доприноси

10.589,54

Укупно доприноси на терет послодавца

10.589,54

Укупно за потрошачко мјесто - 21020001 Пододјељење за имовинско-правне послове

15

356.748,70

Потрошачко мјесто - 21030001 Пододјељење за израду просторно-планске документације и прој. јавн. објеката
VIII1

1.564,22

2.300,25

12

4

110.412,00

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

VIII1

1.564,22

2.250,60

12

2

54.014,40

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

VIII5

2.081,32

2.994,60

2

1

5.989,20

Шеф Службе за израду просторно-планске документације

VIII2

1.693,49

2.490,35

2

1

4.980,70

Виши стручни сарадник – асистент за ГИС

VIII1

1.564,22

2.250,60

2

1

4.501,20

Виши стручни сарадник за просторно-планску документацију и пројектовање јавних

VIII1

1.564,22

2.250,60

2

4

18.004,80

Шеф Службе за пројектовање јавних објеката

VIII2

1.693,49

2.490,35

2

1

4.980,70

Виши стручни сарадник за просторно-планску документацију и пројектовање јавних

VIII1

1.564,22

2.250,60

2

6

27.007,20

Укупно - Плате

20

229.890,20

Укупно бруто плате

20

229.890,20

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

објеката

објеката

Доприноси на терет послодавца

7.168,69

Укупно - доприноси

7.168,69

Укупно доприноси на терет послодавца

7.168,69

Укупно за потрошачко мјесто - 21030001 Пододјељење за израду просторно-планске документације и прој. јавн. објеката

20

237.058,89

УКУПНО ЗА РАЗДИО: 21 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

68

1.395.183,59

РАЗДИО - 22 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА, ИЗБЈЕГЛИЦЕ И СТАМБЕНА ПИТАЊА

Потрошачко мјесто - 22010001 Одјељење за расељена лица, избјеглице и стамбена питања
Шеф Одјељења

IX6

3.349,28

4.818,95

12

1

57.827,40

Шеф Пододјељења

VIII5

2.081,32

2.994,60

12

1

35.935,20

Шеф Пододјељења

VIII5

2.081,32

3.060,66

12

1

36.727,92

Шеф Одсјека за санацију и реконструкцију стамбених јединица

VIII3

1.822,77

2.622,60

12

1

31.471,20

Виши стручни сарадник за правне послове

VII6

1.408,01

2.025,85

9

1

18.232,65

Стручни сарадник за управне послове

VI1

991,10

1.426,00

12

1

17.112,00

Стручни сарадник за статусна питања и извршне послове

VI1

991,10

1.426,00

12

1

17.112,00

Стручни сарадник за буџет

VI1

991,10

1.457,46

4

1

5.829,84

Стручни референт секретар

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Стручни референт за информатику

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Стручни референт за административне послове

IV5

816,58

1.200,82

12

3

43.229,52

Стручни референт за административне послове на терену

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Стручни референт за административне послове на терену

IV5

816,58

1.174,90

4

1

4.699,60

Стручни референт истражитељ

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Стручни референт истражитељ

IV5

816,58

1.200,82

4

1

4.803,28

Стручни референт истражитељ

IV5

816,58

1.174,90

4

1

4.699,60

Стручни референт истражитељ

IV5

816,58

1.174,90

12

3

42.296,40

Стручни референт за надзор и обнову стамбених јединица

V3

904,92

1.330,72

4

1

5.322,88

Стручни референт за надзор и обнову стамбених јединица

V3

904,92

1.330,72

12

2

31.937,28

Стручни референт за надзор и обнову стамбених јединица

V3

904,92

1.302,00

12

3

46.872,00

Стручни референт за обнову стамбених јединица

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Стручни референт за обнову стамбених јединица

IV5

816,58

1.200,82

12

2

28.819,68

Намјештеник I категорије возач

III6

686,23

12

1

11.848,20

85

987,35

Планска година:

Платни
разред:

ПОЗИЦИЈА

Мјесечна

Мјесечна

нето плата

бруто плата

2017.

Период Број
Укупна
ангажов. извршилаца средства

Намјештеник III категорије дактилограф

II6

580,66

853,88

12

1

10.246,56

Намјештеник III категорије курир

II6

580,66

835,45

12

1

10.025,40

Стручни референт за административне послове

IV5

816,58

1.200,82

9

1

10.807,38

Укупно - Плате

34

546.972,07

Укупно бруто плате

34

546.972,07

Доприноси на терет послодавца

21.035,22

Укупно - доприноси

21.035,22

Укупно доприноси на терет послодавца

21.035,22

Укупно за потрошачко мјесто - 22010001 Одјељење за расељена лица, избјеглице и стамбена питања

34

568.007,29

УКУПНО ЗА РАЗДИО: 22 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА, ИЗБЈЕГЛИЦЕ И СТАМБЕНА ПИТАЊА

34

568.007,29

РАЗДИО - 23 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Потрошачко мјесто - 23010001 Пододјељење за развој и стратегија комуналних услугa
IX6

Шеф Одјељења

3.349,28

4.925,26

12

1

59.103,12

Технички секретар

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Шеф Пододјељења за развој стратегије комуналних услуга

VIII5

2.081,32

3.060,66

12

1

36.727,92

Експерт за вођење пројеката за енергију и гас

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Експерт за вођење пројеката за воду, отпадне воде и чврсти отпад

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Експерт за вођење пројеката – електроинжењер

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Експерт за вођење пројеката – машински или грађевински инжењер

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Стручни референт

IV5

816,58

1.174,90

0

0

0,00

Укупно - Плате

7

228.176,64

Укупно бруто плате

7

228.176,64

Доприноси на терет послодавца

4.354,63

Укупно - доприноси

4.354,63

Укупно доприноси на терет послодавца

4.354,63

Укупно за потрошачко мјесто - 23010001 Пододјељење за развој и стратегија комуналних услуга

7

232.531,27

Потрошачко мјесто - 23020001 Пододјељење за капиталне инвестиције
Шеф Пододјељења за капиталне инвестиције

VIII5

2.081,32

3.060,66

12

1

36.727,92

Експерт за вођење пројеката за капиталне инвестиције

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Експерт за вођење пројеката за капиталне инвестиције – електроинжењер

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Експерт за вођење пројеката за капиталне инвестиције – техничког смјера

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Експерт за вођење пројеката за капиталне инвестиције – технолог

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Експерт за вођење пројеката – дипломирани инжењер грађевине

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Стручни савјетник за финансијска питања и унутрашњу финансијску контролу

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Виши стручни сарадник за нормативне и опште правне послове

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Виши стручни сарадник за економске послове – асистент

VIII1

1.564,22

2.300,25

0

0

0,00

Укупно - Плате

8

239.698,32

Укупно бруто плате

8

239.698,32

Доприноси на терет послодавца

3.212,96

Укупно - доприноси

3.212,96

Укупно доприноси на терет послодавца

3.212,96

Укупно за потрошачко мјесто - 23020001 Пододјељење за капиталне инвестиције
УКУПНО ЗА РАЗДИО: 23 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

8

242.911,28

15

475.442,55

РАЗДИО - 24 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ
Потрошачко мјесто - 24010001 Пододјељење за заједничке послове и стручни надзор
Шеф Одјељења

IX6

3.349,28

4.818,95

12

1

57.827,40

Шеф Пододјељења

VIII5

2.081,32

3.060,66

0

0

0,00

Стручни савјетник за финансијска питања и унутрашњу финансијску контролу

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Стручни савјетник за правне послове

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

86

Планска година:

Платни
разред:

ПОЗИЦИЈА

Мјесечна

Мјесечна

нето плата

бруто плата

2017.

Период Број
Укупна
ангажов. извршилаца средства

Виши стручни сарадник за правне послове

VII6

1.408,01

2.070,54

8

1

16.564,32

Стручни референт за административне послове – технички секретар

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

V3

904,92

1.330,72

12

1

15.968,64

Интерни контролор

VIII2

1.693,49

2.490,35

8

1

19.922,80

Виши стручни сарадник за финансијска питања

VII6

1.408,01

2.070,54

1

Стручни референт за административно-техничке послове

1

2.070,54

Укупно - Плате

8

185.575,90

Укупно бруто плате

8

185.575,90

Доприноси на терет послодавца

8.383,37

Укупно - доприноси

8.383,37

Укупно доприноси на терет послодавца

8.383,37

Укупно за потрошачко мјесто - 24010001 Пододјељење за заједничке послове и стручни надзор

8

193.959,27

Потрошачко мјесто - 24020001 Пододјељење за путеве и паркове
Шеф Пододјељења

VIII5

2.081,32

2.994,60

12

1

35.935,20

Експерт за вођење пројеката

VIII2

1.693,49

2.436,60

8

1

19.492,80

Експерт за вођење пројеката

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Експерт за вођење пројеката

VIII2

1.693,49

2.490,35

8

1

19.922,80

Експерт за вођење пројеката

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Експерт за вођење пројеката хортикултуре

VIII1

1.564,22

2.250,60

12

1

27.007,20

Експерт за вођење пројеката за регулацију саобраћаја

VIII1

1.564,22

2.300,25

12

1

27.603,00

Стручни сарадник за некатегорисане путеве

VI6

1.130,07

1.661,82

12

1

19.941,84

Стручни сарадник за некатегорисане путеве – приправник

VI6

1.130,07

1.661,82

8

1

13.294,56

Стручни референт за путеве

V6

969,56

1.395,00

12

1

16.740,00

Стручни референт за путеве

V6

969,56

1.425,77

12

1

17.109,24

V6

969,56

1.425,77

12

1

17.109,24

Виши стручни сарадник за путеве – приправник

VII6

1.408,01

2.070,54

8

1

16.564,32

Виши стручни сарадник за путеве – приправник

Стручни референт за путеве

VII6

1.408,01

2.025,85

8

1

16.206,80

Стручни референт за одржавање уличне инсталације

V6

969,56

1.395,00

12

1

16.740,00

Стручни референт – технички секретар

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Намјештеник II категорије – курир

III3

630,21

926,75

9

1

8.340,75

Укупно - Плате

17

345.874,95

Укупно бруто плате

17

345.874,95

Доприноси на терет послодавца

9.968,62

Укупно - доприноси

9.968,62

Укупно доприноси на терет послодавца

9.968,62

Укупно за потрошачко мјесто - 24020001 Пододјељење за путеве и паркове

17

355.843,57

Потрошачко мјесто - 24030001 Пододјељење за јавне објекте
Шеф Пододјељења

VIII5

2.081,32

3.060,66

12

1

36.727,92

Експерт за вођење пројеката за јавне објекте

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Експерт за вођење пројеката за електроинсталације

VIII1

1.564,22

2.300,25

12

1

27.603,00

Експерт за вођење пројеката за јавне објекте

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Експерт за вођење пројеката за машинске инсталације

VIII1

1.564,22

2.250,60

12

1

27.007,20

V6

969,56

1.425,77

8

1

11.406,16

Укупно - Плате

6

161.867,68

Укупно бруто плате

6

161.867,68

Стручни референт за јавне објекте

Доприноси на терет послодавца

3.374,78

Укупно - доприноси

3.374,78

Укупно доприноси на терет послодавца

3.374,78

Укупно за потрошачко мјесто - 24030001 Пододјељење за јавне објекте

6

165.242,46

1

35.935,20

Потрошачко мјесто - 24040001 Пододјељење за јавни саобраћај и одржавање возила
VIII5

Шеф Пододјељења

87

2.081,32

2.994,60

12

Планска година:

Платни
разред:

ПОЗИЦИЈА

Мјесечна

Мјесечна

нето плата

бруто плата

2017.

Период Број
Укупна
ангажов. извршилаца средства

Капетан Капетаније

VIII3

1.822,77

2.680,45

12

1

32.165,40

Виши стручни сарадник за јавни саобраћај

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Виши стручни сарадник за машинске послове

VII6

1.408,01

2.025,85

8

1

16.206,80

Стручни сарадник – дијагностичар и контролор

VII1

1.206,56

1.736,00

12

1

20.832,00

Стручни референт – пословођа

V3

904,92

1.330,72

4

1

5.322,88

Стручни референт за јавни саобраћај

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Стручни референт за набавку горива

IV5

816,58

1.174,90

4

1

4.699,60

Стручни референт за дијелове

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Стручни референт за издавање путних налога

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Стручни референт за осигурање и регистрацију возила

IV5

816,58

1.174,90

4

1

4.699,60

Стручни референт – складиштар

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Стручни референт – диспечер

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Стручни референт – технички секретар

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Шеф Службе за одржавање возила

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Виши стручни сарадник за јавни саобраћај – приправник

VII6

1.408,01

2.025,85

8

1

16.206,80

Стручни референт – технички секретар Капетаније

IV5

816,58

1.200,82

0

0

0,00

Укупно - Плате

16

276.324,88

Укупно бруто плате

16

276.324,88

Доприноси на терет послодавца

9.636,54

Укупно - доприноси

9.636,54

Укупно доприноси на терет послодавца

9.636,54

Укупно за потрошачко мјесто - 24040001 Пододјељење за јавни саобраћај и одржавање возила

16

285.961,42

УКУПНО ЗА РАЗДИО: 24 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ

47

1.001.006,72

РАЗДИО - 25 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНИ РЕГИСТАР

Потрошачко мјесто - 25010001 Пододјељење за матичну евиденцију
Шеф Одјељења за јавни регистар

IX6

3.349,28

4.925,26

12

1

59.103,12

Шеф Пододјељења за матичну евиденцију

VIII5

2.081,32

2.994,60

12

1

35.935,20

Стручни савјетник за управно рјешавање

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Виши стручни сарадник за рад матичних служби – уреда

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Стручни референт – матичар

V1

861,83

1.240,00

12

11

163.680,00

Стручни референт – матичар

V1

861,83

1.267,35

12

7

106.457,40

Стручни референт овјере копија, потписа, изјава и преписа и издавање радних књижица

V1

861,83

1.240,00

12

1

14.880,00

Стручни референт овјере копија, потписа, изјава и преписа и издавање радних књижица

V1

861,83

1.267,35

9

1

11.406,15

Стручни референт овјере копија, потписа, изјава и преписа и издавање радних књижица

V1

861,83

1.267,35

12

3

45.624,60

Стручни референт – технички секретар

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Стручни референт за административне послове

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Стручни савјетник за финансије и унутрашњу финансијску контролу

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Виши стручни сарадник за финансијска питања

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Стручни референт за провјеру података из матичних књига

IV5

816,58

1.200,82

9

1

10.807,38

Стручни референт за провјеру података из матичних књига

IV5

816,58

1.200,82

12

Укупно - Плате

1

14.409,84

33

599.939,73

Средства за ангажовање упосленика на одређено вријеме, а најдуже до двије године
на позицији "Стручни референт - матичар", платни разред V1, за 1 извршиоца, на период од 9
мјесеци

11.406,15

Средства за ангажовање упосленика на одређено вријеме, а најдуже до 2 године на
позицији "Стручни референт за потврђивање тачности уписа у матичним књигама у
електронском облику", платни разред IV5, за 4 извршиоца, на период од 9 мјесеци

43.229,52

Средства за разлику плате по рјешењу број УП33000008/16

781,20

Укупно - Додаци на плату

55.416,87

33

Укупно бруто плате

655.356,60

Допринос на терет послодавца

21.616,89

Укупно - доприноси

21.616,89

Укупно доприноси на терет послодавца

21.616,89
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Укупно за потрошачко мјесто - 25010001 Пододјељење за матичну евиденцију

33

676.973,49

Потрошачко мјесто - 25020001 Пододјељење за личне документе
Шеф Пододјела за личне документе

VIII5

2.081,32

2.994,60

12

1

35.935,20

Стручни савјетник за управно рјешавање

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Виши стручни сарадник за личне документе

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Стручни референт за личне документе

V1

861,83

1.240,00

12

4

59.520,00

Стручни референт за личне документе

V1

861,83

1.267,35

12

8

121.665,60

Стручни референт за административне послове

V1

861,83

1.240,00

12

2

29.760,00

Стручни референт за административне послове

V1

861,83

1.267,35

12

2

30.416,40

Стручни референт центра за бирачки списак

IV4

792,88

1.140,80

12

1

13.689,60

Стручни референт за регистрацију моторних и прикључних возила

V1

861,83

1.240,00

12

2

29.760,00

Стручни референз за регистрацију моторних и прикључних возила

V1

861,83

1.267,35

9

1

11.406,15

Стручни референт за регистрацију моторних и прикључних возила

V1

861,83

1.267,35

12

2

30.416,40

Администратор IDDEEA за Брчко дистрикт БиХ

V1

861,83

1.240,00

12

1

14.880,00

Возач

IV5

816,58

1.200,82

4

1

4.803,28

Укупно - Плате

27

436.447,03

Укупно бруто плате

27

436.447,03

Доприноси на терет послодавца

15.189,08

Укупно - доприноси

15.189,08

Укупно доприноси на терет послодавца

15.189,08

27

Укупно за потрошачко мјесто - 25020001 Пододјељење за личне документе

451.636,11

Потрошачко мјесто - 25030001 Пододјељење за катастарске књиге
Шеф Пододјељења за катастарске књиге

VIII5

2.081,32

3.060,66

12

1

Стручни савјетник за управно рјешавање

VIII2

1.693,49

2.490,35

12

1

29.884,20

Предсједник вијећа за излагање некретнина

VIII4

1.952,04

2.808,60

12

4

134.812,80

Предсједник вијећа за излагање некретнина

VIII4

1.952,04

2.870,56

12

1

34.446,72

Виши стручни сарадник – геодет у вијећу за излагање података о некретнинама и

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

V1

861,83

1.267,35

12

4

60.832,80

36.727,92

утврђивање права на земљишту
Виши стручни сарадник – геодет у вијећу за излагање података о некретнинама и
утврђивање права на земљишту
Стручни референт геодет у вијећу за излагање података о некретнинама и утврђивање
права на земљишту

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Стручни референт за катастар

V1

861,83

1.267,35

9

2

22.812,30

Стручни референт за катастар

V1

861,83

1.240,00

12

6

89.280,00

Стручни референт за катастар

V1

861,83

1.267,35

12

10

152.082,00

Стручни референт за катастар – приправник

V1

861,83

1.267,35

9

1

11.406,15

Стручни референт за катастар – приправник

V1

861,83

1.240,00

9

1

11.160,00

Стручни референт – администратор у вијећу за излагање

IV4

792,88

1.140,80

12

2

27.379,20

Стручни референт – администратор у вијећу за излагање

IV4

792,88

1.165,97

12

4

55.966,56

Виши стручни сарадник за геодетске послове

Стручни референт администратор

IV4

792,88

1.140,80

12

1

13.689,60

Стручни сарадник за геодетске послове

VII1

1.206,56

1.736,00

9

1

15.624,00

Стручни сарадник за геодетске послове

VII1

1.206,56

1.774,30

9

1

15.968,70

Стручни референт пријемног шалтера катастра

IV4

792,88

1.165,97

12

2

27.983,28

Стручни референт за попис стамбеног простора

IV4

792,88

1.140,80

12

1

13.689,60

Стручни референт за попис стамбеног простора

IV4

792,88

1.165,97

12

1

13.991,64

Предсједник комисије за комасацију

VIII4

1.952,04

2.870,56

12

1

34.446,72

Члан комисије за комасацију – пољопривредни стручњак

VII4

1.326,14

1.950,14

12

1

23.401,68

Стручни референт – секретар комисије за комасацију

IV4

792,88

1.140,80

12

1

13.689,60

Намјештеник III категорије – фигурант

I6

495,55

728,73

9

1

6.558,57

Намјештеник III категорије – фигурант

I6

495,55

713,00

12

2

17.112,00

Намјештеник III категорије – фигурант

I6

495,55

728,73

12

2

17.489,52

Стручни референт – систем администратор

V1

861,83

1.267,35

12

2

30.416,40
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Стручни сарадник за информационе системе – приправник

VII1

1.206,56

1.774,30

9

1

15.968,70

Предсједник Вијећа за излагање некретнина – координатор рада Вијећа

VIII4

1.952,04

2.870,56

12

1

34.446,72

Стручни сарадник за информационе системе

VII1

1.206,56

1.774,30

4

Укупно - Плате

1

7.097,20

60

1.042.367,74

Средства за плате за позицију "Фигуранти за обилазницу", платни разред I6, 6 извршилаца,
период ангажовања 9 мјесеци

39.351,42

Средства за замјену запосленог на породиљском боловању, а најдуже до 2 године на
позицији "Предсједник вијећа за излагање некретнина", платни разред VIII4, 1 извршилац,
период ангажовања 6 мјесеци

17.223,36

Средства за разлику плате по рјешењу број 33-005908/11

8.573,64

Укупно - Додаци на плату

65.148,42

60

Укупно бруто плате

1.107.516,16

Доприноси на терет послодавца

30.164,19

Укупно - доприноси

30.164,19

Укупно доприноси на терет послодавца

30.164,19

Укупно за потрошачко мјесто - 25030001 Пододјељење за катастарске књиге

60

1.137.680,35

Потрошачко мјесто - 25040001 Пододјељење за писарницу и заједничке послове
VIII5

Шеф Пододјељења за писарницу и заједничке послове

2.081,32

2.994,60

12

1

35.935,20

Стручни референт за техничку подршку

V3

904,92

1.330,72

12

1

15.968,64

Архивски техничар – архивар

V3

904,92

1.330,72

12

1

15.968,64

V3

904,92

1.302,00

9

1

11.718,00

Виши стручни сарадник писарнице и протокола

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Стручни референт за пријем тендера и рачуна

IV4

792,88

1.140,80

12

1

13.689,60

Архивски техничар – архивар у приручној архиви

IV4

792,88

1.140,80

12

1

13.689,60

Архивски техничар – архивар у приручној архиви

IV4

792,88

1.165,97

9

1

10.493,73

Стручни референт информација

IV4

792,88

1.165,97

12

1

13.991,64

Стручни референт протокола

V1

861,83

1.240,00

12

2

29.760,00

Стручни референт протокола

V1

861,83

1.267,35

9

1

11.406,15

Стручни референт писарнице

IV4

792,88

1.140,80

12

1

13.689,60

Стручни референт – оператер писарнице

IV4

792,88

1.165,97

12

1

13.991,64

Стручни референт административних послова

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Архивски техничар архивар у архиви

IV4

792,88

1.140,80

12

1

13.689,60

Намјештеник II категорије – телефонист на централи

III6

686,23

12

1

11.848,20

Намјештеник II категорије – телефонист на централи

III6

686,23

12

1

12.109,56

Намјештеник II категорије – курир

III6

686,23

12

7

82.937,40

Намјештеник II категорије – курир

III6

686,23

1.009,13

9

1

9.082,17

Намјештеник II категорије – курир

III6

686,23

1.009,13

12

4

48.438,24

Намјештеник III категорије – чистачица

I6

495,55

713,00

12

7

59.892,00

Намјештеник III категорије – чистачица

I6

495,55

728,73

9

1

6.558,57

728,73

Стручни референт писарнице и протокола

987,35

1.009,13
987,35

I6

495,55

12

1

8.744,76

Виши стручни сарадник за информатичку подршку

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Стручни референт – оператер протокола

IV4

792,88

1.140,80

12

1

13.689,60

Стручни референт – оператер протокола

IV4

792,88

1.165,97

12

Намјештеник III категорије – чистачица

Укупно - Плате

1

13.991,64

42

545.386,98
10.493,73

Средства за ангажовање радника на одређено вријеме, а најдуже до 2 године на
позицији "Архивски техничар – архивар у приручној архиви", платни разред IV4, за 1 извршиоца
на период од 9 мјесеци
Средства за замјену запосленог на породиљском боловању, а најдуже до 2 године на
позицији "Стручни референт административних послова", платни разред IV5, 1 извршилац, период
ангажовања 6 мјесеци

7.204,92

Укупно - Додаци на плату

17.698,65

42

Укупно бруто плате

563.085,63

Допринос на терет послодавца

19.817,08

Укупно - доприноси

19.817,08

Укупно доприноси на терет послодавца

19.817,08
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Укупно за потрошачко мјесто - 25040001 Пододјељење за писарницу и заједничке послове

42

582.902,71

Потрошачко мјесто - 25060001 Служба за архив
Шеф Службе за архив

VIII3

1.822,77

2.680,45

12

1

32.165,40

Архивиста на сређивању архивске грађе

VIII1

1.564,22

2.300,25

12

1

27.603,00

Архивиста за евиденцију и заштиту архивске грађе ван архива

VIII1

1.564,22

2.300,25

9

1

20.702,25

Стручни савјетник за правне послове

VIII1

1.564,22

2.250,60

12

1

27.007,20

Архивски техничар

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Стручни референт за административне послове

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Намјештеник II категорије – радник на одржавању и котловничар

III6

686,23

987,35

12

1

11.848,20

I6

495,55

728,73

12

1

8.744,76

Архивиста информатичар

VII6

1.408,01

2.070,54

2

1

4.141,08

Архивски техничар - информатичар

IV5

816,58

1.200,82

2

1

2.401,64

Архивски техничар за евиденцију и заштиту арх. грађе ван архива

IV5

816,58

1.200,82

2

1

2.401,64

Архивски манипулант

IV4

792,88

1.140,80

2

1

2.281,60

I6

495,55

728,73

2

1

1.457,46

Намјештеник III категорије – чистачица (хигијеничарка)

Намјештеник III категорије – чистачица (хигијеничарка)
Укупно - Плате

13

169.262,87

Укупно бруто плате

13

169.262,87

Допринос на терет послодавца

7.543,02

Укупно - доприноси

7.543,02

Укупно доприноси на терет послодавца

7.543,02

Укупно за потрошачко мјесто - 25060001 Служба за архив

13

176.805,89

УКУПНО ЗА РАЗДИО: 25 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНИ РЕГИСТАР

175

3.025.998,55

РАЗДИО - 26 КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ

Потрошачко мјесто - 26010001 Комисија за хартије од вриједности
Предсједник Комисије

3.349,92

4.819,87

12

1

57.838,44

Замјеник предсједника Комисије

3.035,08

4.463,20

12

1

53.558,40

2.676,16

3.935,40

4

1

15.741,60

Секретар Комисије – шеф Стручне службе

VIII5

2.081,32

2.994,60

12

1

35.935,20

Шеф централног регистра

VIII3

1.822,77

2.622,60

12

1

31.471,20

V3

904,92

1.330,72

12

1

15.968,64

Члан Комисије

Администратор
Укупно - Плате

6

210.513,48

Укупно бруто плате

6

210.513,48

Доприноси на терет послодавца

7.514,00

Укупно - доприноси

7.514,00

Укупно доприноси на терет послодавца

7.514,00

Укупно за потрошачко мјесто - 26010001 Комисија за хартије од вриједности

6

218.027,48

УКУПНО ЗА РАЗДИО: 26 КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ

6

218.027,48

РАЗДИО - 27 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ

Потрошачко мјесто - 27010001 Канцеларија директора
Директор Канцеларије

IX6

3.349,28

4.818,95

12

1

57.827,40

Стручни савјетник за финансијска питања и унутрашњу финансијску контролу

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Стручни савјетник за правне послове

VIII2

1.693,49

2.490,35

9

1

22.413,15

Стручни референт за административне послове

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

4

Укупно - Плате

123.889,59

47.537,64

Плата в. д. директора Канцеларије по Одлуци градоначелника
Укупно - Додаци на плату

47.537,64

4

Укупно бруто плате

171.427,23

Доприноси на терет послодавца

5.224,00

Укупно - доприноси

5.224,00
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5.224,00

Укупно доприноси на терет послодавца

4

176.651,23

12

1

36.727,92

Укупно за потрошачко мјесто - 27010001 Канцеларија директора

Потрошачко мјесто - 27010002 Сектор регистра
Шеф Сектора регистра

VIII5

2.081,32

3.060,66

Виши стручни сарадник за управљање ГИС базом података

VII6

1.408,01

2.070,54

6

1

12.423,24

Виши стручни сарадник за надзор и реализацију уговорених обавеза

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Стручни референт за идентификацију и процјену објеката јавне имовине

IV5

816,58

1.174,90

3

1

3.524,70

Стручни референт за идентификацију и процјену објеката јавне имовине

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Стручни референт за економску анализу и обраду података

IV1

721,78

1.061,41

12

1

12.736,92

Стручни референт за идентификацију и класификацију пољопривредног земљишта

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Стручни референт за ГИС базу података

IV5

816,58

1.200,82

0

0

0,00

Укупно - Плате

7

118.767,90

Укупно бруто плате

7

118.767,90

Доприноси на терет послодавца

2.548,20

Укупно - доприноси

2.548,20

Укупно доприноси на терет послодавца

2.548,20
7

121.316,10

12

1

36.727,92

Укупно за потрошачко мјесто - 27010002 Сектор регистра

Потрошачко мјесто - 27010003 Сектор одржавања
VIII5

2.081,32

3.060,66

Виши стручни сарадник за правне послове

VII6

1.408,01

2.025,85

0

0

0,00

Виши стручни сарадник за објекте од културног значаја

VIII1

1.564,22

2.300,25

12

1

27.603,00

Виши стручни сарадник за јавне објекте

VII6

1.408,01

2.070,54

7

1

14.493,78

Виши стручни сарадник за јавне и стамбене објекте

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Виши стручни сарадник за машинске инсталације

VII6

1.408,01

2.025,85

6

1

12.155,10

Виши стручни сарадник за електроинсталације

VII6

1.408,01

2.025,85

7

1

14.180,95

Виши стручни сарадник за капиталне пројекте и контролу наплата на пијацама и паркирал.

Шеф Сектора одржавања

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Стручни референт за јавне и стамбене објекте

V3

904,92

1.330,72

12

4

63.874,56

Стручни референт за јавне и стамбене објекте

V3

904,92

1.302,00

12

1

15.624,00

Стручни референт за јавне и стамбене објекте

V3

904,92

1.302,00

7

1

9.114,00

Стручни референт за електроинсталације

V3

904,92

1.330,72

12

1

15.968,64

Стручни референт за електроинсталације

V3

904,92

1.330,72

0

0

0,00

Стручни референт за обраду техничке документације

V1

861,83

1.267,35

12

1

15.208,20

Стручни референт за контролу документације јавних објеката

V1

861,83

1.240,00

12

1

14.880,00

Стручни референт за административне послове (протокол документације)

IV5

816,58

1.174,90

12

1

14.098,80

Мајстор на одржавању јавних објеката

III6

686,23

987,35

12

1

11.848,20

Мајстор на одржавању јавних објеката

III6

686,23

987,35

7

1

6.911,45

Курир

II6

580,66

853,88

12

1

10.246,56

Мајстор на одржавању стамбеног фонда

III6

686,23

987,35

12

3

35.544,60

Мајстор на одржавању – котловођа

III6

686,23

987,35

12

1

11.848,20

Радник на одржавању опреме, јавних објеката и спорт. дворана

II6

580,66

853,88

12

1

10.246,56

Благајник – инкасант

IV1

721,78

1.061,41

12

4

50.947,68

Благајник – инкасант

IV1

721,78

1.038,50

12

2

24.924,00

Укупно - Плате

31

466.139,16

Укупно бруто плате

31

466.139,16

Доприноси на терет послодавца

13.153,53

Укупно - доприноси

13.153,53

Укупно доприноси на терет послодавца

13.153,53

Укупно за потрошачко мјесто - 27010003 Сектор одржавања

31

479.292,69

1

36.727,92

Потрошачко мјесто - 27010004 Сектор располагања
Шеф Сектора располагања

VIII5

92

2.081,32

3.060,66

12

Планска година:

Платни
разред:

ПОЗИЦИЈА

Мјесечна

Мјесечна

нето плата

бруто плата

2017.

Период Број
Укупна
ангажов. извршилаца средства

Стручни савјетник за економска питања и приватизацију

VIII2

1.693,49

2.436,60

12

1

29.239,20

Виши стручни сарадник за грађевинско земљиште, стамбени фонд, пословне просторе, јавне
површине, имовину институција и имовину без титулара

VIII1

1.564,22

2.250,60

4

1

9.002,40

Виши стручни сарадник за грађевинско земљиште, стамбени фонд, пословне просторе, јавне

VIII1

1.564,22

2.300,25

12

1

27.603,00

Виши стручни сарадник за управљање грађевинским, пољопривредним земљиштем и

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Виши стручни сарадник за правне послове

VII6

1.408,01

2.025,85

12

3

72.930,60

Виши стручни сарадник за правне послове

VII6

1.408,01

2.025,85

0

0

0,00

Виши стручни сарадник за приватизацију и праћење прихода Канцеларије

VII6

1.408,01

2.070,54

12

1

24.846,48

Виши стручни сарадник за откуп станова и стамбени фонд

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Виши стручни сарадник за културне и спортске објекте и оперативни буџет

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Виши стручни сарадник за анализу и управљање јавним површинама

VII6

1.408,01

2.025,85

12

1

24.310,20

Стручни референт за откуп станова

IV5

816,58

1.200,82

12

1

14.409,84

Курир

II6

580,66

површине, имовину институција и имовину без титулара

шумама

1

10.246,56

Укупно - Плате

14

322.783,08

Укупно бруто плате

14

322.783,08

853,88

12

Доприноси на терет послодавца

10.911,13

Укупно - доприноси

10.911,13

Укупно доприноси на терет послодавца

10.911,13

Укупно за потрошачко мјесто - 27010004 Сектор располагања

14

333.694,21

УКУПНО ЗА РАЗДИО: 27 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ

56

1.110.954,23

РАЗДИО - 28 КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ПРИ САВЈЕТУ МИНИСТАРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Потрошачко мјесто - 28010001 Канцеларија координатора Брчко дистрикта БиХ при Савјету министара Босне и Херцеговине
Координатор

IX6

3.349,28

4.925,26

12

1

59.103,12

Помоћник координатора за привредна и фискална питања

VIII5

2.081,32

2.994,60

12

1

35.935,20

Помоћник координатора за питања из области Устава, Статута, законодавства и правних

VIII5

2.081,32

2.994,60

12

1

35.935,20

Помоћник координатора за политичка и грађанска питања

VIII5

2.081,32

3.060,66

12

1

36.727,92

Технички секретар

VI1

991,10

1.457,46

12

1

17.489,52

Укупно - Плате

5

185.190,96

Укупно бруто плате

5

185.190,96

послова

Допринос на терет послодавца

4.312,22

Укупно - доприноси

4.312,22

Укупно доприноси на терет послодавца

4.312,22

Укупно за потрошачко мјесто - 28010001 Канцеларија координатора Брчко дистрикта БиХ при Савјету министара Босне и Херцеговине

5

189.503,18

УКУПНО ЗА РАЗДИО: 28 КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ПРИ САВЈЕТУ МИНИСТАРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

5

189.503,18

РАЗДИО - 30 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ

Потрошачко мјесто - 30010001 Канцеларија за ревизију
Главни ревизор

3.731,58

5.396,00

12

1

64.752,00

Замјеник главног ревизора

3.485,64

5.125,63

12

1

61.507,56

3.485,54

5.015,00

12

1

60.180,00

Ревизор за финансијску ревизију

IX3

2.762,16

3.974,20

12

1

47.690,40

Ревизор за финансијску ревизију

IX3

2.762,16

3.974,20

12

1

47.690,40

Ревизор за финансијску ревизију

IX3

2.762,16

3.974,20

12

1

47.690,40

Правник за опште послове и послове ревизије

IX3

2.762,16

4.061,87

12

1

48.742,44

Ревизор за финансијску ревизију

IX3

2.762,16

4.061,87

12

1

48.742,44

Ревизор за финансијску ревизију

IX3

2.762,16

4.061,87

12

1

48.742,44

Ревизор за финансијску ревизију

IX3

2.762,16

3.974,20

12

1

47.690,40

Ревизор за финансијску ревизију

IX3

2.762,16

4.061,87

12

1

48.742,44

Ревизор за финансијску ревизију

IX3

2.762,16

3.974,20

4

1

15.896,80

Ревизор за ревизију учинка

IX3

2.762,16

4.061,87

12

1

48.742,44

Замјеник главног ревизора

93

Планска година:

Платни
разред:

ПОЗИЦИЈА

Мјесечна

Мјесечна

нето плата

бруто плата

2017.

Период Број
Укупна
ангажов. извршилаца средства

Ревизор за ревизију учинка

IX3

2.762,16

3.974,20

4

1

15.896,80

Администратор

VI1

991,10

1.457,46

12

1

17.489,52

Укупно - Плате

15

670.196,48

Укупно бруто плате

15

670.196,48

Доприноси на терет послодавца

20.849,23

Укупно - доприноси

20.849,23

Укупно доприноси на терет послодавца

20.849,23

Укупно за потрошачко мјесто - 30010001 Канцеларија за ревизију

15

691.045,71

УКУПНО ЗА РАЗДИО: 30 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ

15

691.045,71

РАЗДИО - 31 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

Потрошачко мјесто - 31010001 Служба заједничких послова
Шеф Одјељења за европске интеграције и међународну сарадњу

IX6

3.349,28

4.818,95

12

1

57.827,40

Стручни савјетник за правне и опште послове

VIII1

1.564,22

2.250,60

4

1

9.002,40

Стручни савјетник за финансијске послове и интерну контролу

VIII1

1.564,22

2.250,60

4

1

9.002,40

Виши стручни сарадни – преводилац

VIII1

1.564,22

2.250,60

4

1

9.002,40

Стручни референт за административне послове

V3

904,92

1.302,00

6

1

7.812,00

Возач

IV5

816,58

1.200,82

4

1

4.803,28

Укупно - Плате

6

97.449,88

Укупно бруто плате

6

97.449,88

Доприноси на терет послодавца

5.846,99

Укупно - доприноси

5.846,99

Укупно доприноси на терет послодавца

5.846,99

Укупно за потрошачко мјесто - 31010001 Служба заједничких послова

6

103.296,87

Потрошачко мјесто - 31020001 Пододјељење за програме развојне помоћи и међународну сарадњу
Шеф Пододјељења за програме развојне помоћи и међународну сарадњу

VIII5

2.081,32

3.060,66

6

1

18.363,96

Експерт за вођење пројеката

VIII1

1.564,22

2.250,60

4

3

27.007,20

Стручни савјетник за пројектне набавке

VIII1

1.564,22

2.250,60

4

1

9.002,40

Стручни савјетник за планирање и надзор портфолија пројеката

VIII1

1.564,22

2.250,60

4

1

9.002,40

Укупно - Плате

6

63.375,96

Укупно бруто плате

6

63.375,96

Доприноси на терет послодавца

2.923,92

Укупно - доприноси

2.923,92

Укупно доприноси на терет послодавца

2.923,92

6

Укупно за потрошачко мјесто - 31020001 Пододјељење за програме развојне помоћи и међународну сарадњу

66.299,88

Потрошачко мјесто - 31030001 Пододјељење за координацију помоћи Европске уније и регионалну сарадњу и хармонизацију прописа
VIII5

2.081,32

2.994,60

6

1

17.967,60

Виши стручни сарадник за државни програм помоћи Европске уније

VII6

1.408,01

2.025,85

4

2

16.206,80

Виши стручни сарадник за програме прекограничне сарадње

VII6

1.408,01

2.025,85

4

1

8.103,40

Виши стручни сарадник за хармонизацију прописа

VIII1

1.564,22

2.250,60

6

Шеф Пододјељења за координацију помоћи Европске уније, регионалну сарадњу и
хармонизацију прописа

2

27.007,20

Укупно - Плате

6

69.285,00

Укупно бруто плате

6

69.285,00

Доприноси на терет послодавца

4.157,10

Укупно - доприноси

4.157,10

Укупно доприноси на терет послодавца

4.157,10

Укупно за потрошачко мјесто - 31030001 Пододјељење за координацију помоћи Европске уније и регионалну сарадњу и хармонизацију пропис.

6

73.442,10

Потрошачко мјесто - 31040001 Пододјељење за стратегију европских интеграција и реформу јавне управе
Шеф Пододјељења за стратегију европских интеграција и реформу јавне управе

VIII5

2.081,32

2.994,60

6

1

17.967,60

Виши стручни сарадник за координацију обавеза у процесу европских интеграција

VII6

1.408,01

2.025,85

4

3

24.310,20

Виши стручни сарадник за реформу јавне управе

VII6

1.408,01

2.070,54

6

1

12.423,24

94

Планска година:

Платни
разред:

ПОЗИЦИЈА

VIII3

Мјесечна

Мјесечна

нето плата

бруто плата

2.680,45

Период Број
Укупна
ангажов. извршилаца средства
1

16.082,70

Укупно - Плате

6

70.783,74

Укупно бруто плате

6

70.783,74

Стручни савјетник - координатор за реформу јавне управе

1.822,77

2017.

6

Доприноси на терет послодавца

2.536,67

Укупно - доприноси

2.536,67

Укупно доприноси на терет послодавца

2.536,67

6

73.320,41

24

316.359,26

Укупно за потрошачко мјесто - 31040001 Пододјељење за стратегију европских интеграција и реформу јавне управе
УКУПНО ЗА РАЗДИО: 31 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

Број извр.

Укупно планирано
Укупно бруто плате
Укупно доприноси на терет послодавца

УКУПНО БРУТО ПЛАТЕ И ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

3.067

95

Укупна сред.

66.707.461,75
2.853.832,95
69.561.294,70

D) ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНОГ БУЏЕТА
Планска година:
Економски
код:

10
1001

Врста расхода

Опис расхода

821600
821600
821600

1003
10030001
821300

11
1101

538.500,00

Скупштина Брчко дистрикта

528.500,00

Набавка опреме

528.500,00
Компјутерска, електронска опрема, канцеларијски намјештај и др.

Реконструкција и инвестиционо Реконструкција просторија и улаза у зграду Скупштине
одржавање
Реконструкција и инвестиционо Реконструкција чајне кухиње
одржавање
Реконструкција и инвестиционо Реконструкција сале за скупштинске сједнице
одржавање

Изборна комисија

1102

Намјештај, компјутерска опрема, опрема за пренос података и гласа, електронска опрема,
фотографска опрема, фиксна опрема, инвентар, угоститељска опрема, превозна опрема и др.

1103

380.000,00

10.000,00
78.000,00

Кабинет градоначелника

15.000,00

Набавка опреме

15.000,00
Набавка опреме и намјештаја

Секретаријат Владе
Набавка опреме

15.000,00
8.000,00
8.000,00

Набавка рачунара и рачунарске опреме

Инспекторат

8.000,00
55.000,00

11030001 Инспекторат

55.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка аутомобила

821300

Набавка опреме

Платформа за преглед камиона на граничним прелазима

12

6.500,00

КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

11020007 Секретаријат Владе
821300

40.000,00

10.000,00

Изборна комисија
Набавка опреме

102.000,00

10.000,00

11010001 Кабинет градоначелника
821300

Буџет 2017.

СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

10010001 Скупштина Брчко дистрикта
821300

2017.

50.000,00
5.000,00

ПРАВОСУЂЕ БРЧКО ДИСТРИКТА

596.255,00

Правосудна комисија

313.019,00

12010001 Правосудна комисија

313.019,00

1201
821300

Набавка опреме

Набавка рачунарске и друге опреме

55.280,00

821300

Набавка опреме

Проширење и обнављање система техничког обезбјеђења објекта правосуђа

77.739,00

821300

Набавка опреме

Набавка рачунарске и друге опреме

1202

180.000,00

Основни суд

68.259,00

12020001 Основни суд

68.259,00

821300

Набавка опреме

Набавка информатичке и друге опреме

3.259,00

821300

Набавка опреме

Набавка информатичке и друге опреме

60.000,00

821600

1203

Реконструкција и инвестиционо Реконструкција чајне кухиње
одржавање

5.000,00

Апелациони суд

70.000,00

12030001 Апелациони суд

70.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка информатичке и друге опреме

10.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка службеног аутомобила

60.000,00

1204

Тужилаштво

30.318,00

12040001 Тужилаштво

30.318,00

821300

Набавка опреме

Набавка информатичке и друге опреме

20.000,00

821300

Набавка опреме

Додатна средства за набавку новог службеног возила

10.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка информатичке и друге опреме

96

318,00

Планска година:
Економски
код:

1205

Врста расхода

Опис расхода

Правобранилаштво

2017.
Буџет 2017.

85.000,00

12050001 Правобранилаштво

85.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка службеног аутомобила

60.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка информатичке и друге опреме

10.000,00

Набавка сталних средстава у
облику права

Набавка софтвера

15.000,00

821500

1206

Канцеларија за правну помоћ

29.659,00

12060001 Канцеларија за правну помоћ

29.659,00

821300

Набавка опреме

Набавка рачунарске и друге опреме

10.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка информатичке и друге опреме

19.659,00

14

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЈЕДНОСТ

150.000,00

Пододјељење за заштиту и спасавање

148.500,00

14010001 Пододјељење за заштиту и спасавање

148.500,00

1401
821200

Набавка грађевина

Изградња надстрешнице за возила

30.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка специјалне опреме – РФИ систем за уништавање експлозивних средстава

17.500,00

821300

Набавка опреме

Набавка пловног возила

70.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка опреме за потребе Одсјека за противпожарну заштиту

30.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка мјерача дебљине стијенке код експлозивних средстава

1.000,00

1402
14020001
821300

15

Пододјељење за издавање дозвола и овлашћења у грађевинарству, осталим гранама привреде и физичким лици.

1.500,00

Пододјељење за издавање дозвола и овлашћења у грађевинарству, осталим гранама привреде и физичким лици.

1.500,00

Набавка опреме

1.500,00

Набавка рачунара

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

388.027,82

Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ

175.725,04

15010001 Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ

175.725,04

1501
821200

Набавка грађевина

Изградња објекта МЗ Плазуље

78.076,00

821200

Набавка грађевина

Изградња зграде МЗ Горице

10.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка рачунара и штампача за МЗ Поточари

821600
821600
821600

1502

Реконструкција и инвестиционо Реконструкција, санација и инвестиционо одржавање зграде МЗ Уловић
одржавање
Реконструкција и инвестиционо Реконструкција зграде МЗ Крепшић 2
одржавање
Реконструкција и инвестиционо Реконструкција и санација монтажних објеката МЗ – Доградња сале за састанке 40 м2
одржавање
за МЗ: Марковић Поље 20.000,00, Исламовац 20.000,00 и МЗ Горице 20.000,00

1.000,00
15.000,00
11.649,04
60.000,00

Пододјељење за информатику

212.302,78

15020001 Пододјељење за информатику

212.302,78

821300

Набавка опреме

Опрема (намјештај, компјутерска опрема, остала канцеларијска опрема)

821300

Набавка опреме

Мониторинг система Дата центра

7.000,00

821300

Набавка опреме

Резервно напајање Дата центра ел. енергијом, климатизација, вентилација и заштита

9.991,85

821300

Набавка опреме

Компјутерска опрема, ормари, столови и столице

821300

Набавка опреме

Консолидација ИТ инфраструктуре и ИП телефоније

Набавка сталних средстава у
облику права

Microsoft Enterprice лиценца

821500

16
1601

ДИРЕКЦИЈА ЗА ФИНАНСИЈЕ

275.000,00

Канцеларија директора Дирекције за финансије

1602

Набавка опреме

1.605,36
13.079,96
180.000,00

65.000,00

16010001 Канцеларија директора Дирекције за финансије
821300

625,61

65.000,00

Набавка и уградња расхладног уређаја (чилера)

65.000,00

Стручна служба Дирекције за финансије

210.000,00

16020001 Стручна служба Дирекције за финансије

210.000,00

821300
821300

Набавка опреме

Набавка и уградња софтвера (спровођење одредаба Закона о рачуноводству и ревизији)

40.000,00

Набавка опреме

Набавка и уградња хардвера (сервери и пратећа опрема) за Пореску управу

40.000,00

97

Планска година:
Економски
код:
821300

17

Врста расхода
Набавка опреме

Опис расхода
Набавка и уградња софтвера за Пореску управу

2017.
Буџет 2017.

130.000,00

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ, СПОРТ И КУЛТУРУ

884.459,68

Пододјељење за привредни развој

367.820,10

17010001 Пододјељење за привредни развој

367.820,10

1701
821200

Набавка грађевина

Израда Студије изводљивости и пројеката за пословне зоне

821200

Набавка грађевина

Изградња инфраструктуре за индустријске зоне и зоне рада индустрије

821300

Набавка опреме

Набавка опреме за рад тијела за управљање пословним зонама

821600

1702

Реконструкција и инвестиционо Реконструкција канцеларијских просторија за рад тијела за управљање пословним зонама
одржавање

150.000,00
17.820,10

130.000,00
70.000,00

Пододјељење за туризам, културу и спорт

516.639,58

17020001 Пододјељење за туризам, културу и спорт

516.639,58

821200

Набавка грађевина

Изградња дјечијег игралишта код дома МЗ у МЗ Шаторовићи

5.000,00

821200

Набавка грађевина

Почетак изградње еко-излетишта у МЗ Попово Поље

1.162,37

821200

Набавка грађевина

Наставак радова на игралишту у МЗ Ограђеновац

4.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња спортско-рекреативног центра у МЗ Горњи Рахић

45.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња трибина на стадиону ФК Посавина, МЗ Брод

30.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак радова на изградњи дјечјег игралишта у МЗ Мераје

25.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња свлачионице за ФК Гредице у МЗ Гредице 1

30.000,00

821200

Набавка грађевина

Иницијална средства за пројектовање и изградњу планинарске стазе Њивице Бијела - Гранаши

30.000,00

Г. Зовик
821200

Набавка грађевина

Изградња дјечјег игралишта у МЗ Горњи Зовик

821200

Набавка грађевина

Наставак радова на изградњи свлачионице ХАШК Напредак, МЗ Уловић

20.000,00
10.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња свлачионица на фудбалском игралишту у МЗ Грбавица

20.000,00

821200

Набавка грађевина

Пројектовање балон сале за локалитет еко-излетиште Грчица

821200

Набавка грађевина

Изградња трибина на игралишту у МЗ Маоча

30.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња еко-излетишта поред корита ријеке Грчице – "Јозино брдо" у МЗ Грчица

35.250,27

821200

Набавка грађевина

Изградња фудбалског игралишта у МЗ Горњи Брезик

26.490,00

821200

Набавка грађевина

Изградња комплекса Фазанерија са излетиштем на локацији к. ч. 786 у МЗ Станови

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња спортско-рекреативног центра у МЗ Доња Скакава

12.410,27

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње игралишта за мале спортове код скретања за шљункару у МЗ Грбавица

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње фудбалског игралишта и свлачионица у МЗ Мујкићи

821200

Набавка грађевина

Почетак изградње помоћног игралишта ФК "Грчица" на Барешу

19.461,80

821200

Набавка грађевина

Завршетак радова на ногометном игралишту у МЗ Приједор

13.811,64

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње терена малих спортова у МЗ Плазуље

25.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња фудбалског стадиона у МЗ Горњи Брезик

30.000,00

821600
821600
821600

18
1801

Реконструкција и инвестиционо Уређење локалитета Петковача за потребе туризма
одржавање
Реконструкција и инвестиционо Реконструкција и обнова Куле у Бијелој за потребе туризма
одржавање
Реконструкција и инвестиционо Довршетак реконструкције Дома културе у Горњем Рахићу
одржавање

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО И ВОДОПРИВРЕДУ

5.000,00

3.585,58

44.697,00
30.000,00
770,65

1.037.792,20

Пододјељење за анализу и административну подршку и рурални развој

10.000,00

18010001 Пододјељење за анализу и административну подршку и рурални развој

10.000,00

821300

1802

Набавка опреме

Набавка рачунарске и друге опреме

10.000,00

Пододјељење за пољопривреду

50.000,00

18020001 Пододјељење за пољопривреду

50.000,00

821300

1803

Набавка опреме

Набавка аутомобила за потребе комисије за подстицаје

50.000,00

Пододјељење за шумарство и водопривреду

977.792,20

18030001 Пододјељење за шумарство и водопривреду

977.792,20

821600

Реконструкција и инвестиционо Израда пројектне документације за изградњу потпорног зида у кориту Рашљанске ријеке
код куће Авдић Рамида у МЗ Рашљани
одржавање

98

3.000,00

Планска година:
Економски
код:
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600

19

Врста расхода
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање

Опис расхода

и инвестиционо Изградња потпорног зида код куће Синановић Неџада у МЗ Рашљани
и инвестиционо Израда пројектне документације за изградњу потпорног зида у кориту Рашљанске ријеке
код куће Авдић Хаснета (код џамије) у МЗ Рашљани

и инвестиционо Наставак изградње потпорних зидова у кориту Рашљанске ријеке и Сутичког потока у МЗ
Рашљани

2017.
Буџет 2017.

20.000,00
3.000,00
5.389,30

и инвестиционо Изградња водопропуста на потоку Лукавац у МЗ Лукавац (додатна средства)

10.000,00

и инвестиционо Израда пројектне документације за регулацију корита ријеке Брке узводно од моста на

10.000,00

Кожари

и инвестиционо Израда пројектне документације за изградњу потпорног зида у кориту Рашљанске ријеке на
потезу од куће Равкић Мирсада до куће Алић Расима

и инвестиционо Уређење корита и обале потока Јагоштица кроз насеље Шаторовићи – израда пројектне
документације и извођење радова

7.000,00
50.000,00

и инвестиционо Уређење корита и обале Рашљанске ријеке код куће Равкић Шемсудина у МЗ Рашљани

10.000,00

и инвестиционо Уређење лијеве обале и корита Рашљанске ријеке у МЗ Рашљани на потезу код првог моста

10.000,00

изнад ПОНЕ-та

и инвестиционо Наставак реализације пројекта изградње водопропуста и одводних канала у МЗ Брка

16.464,25

и инвестиционо Санација и реконструкција насипа и уређење корита ријеке Тиње, Теке и Ломнице

200.000,00

и инвестиционо Иницијална средства за изградњу потпорног зида у насељу Игличине у МЗ Маоча

15.100,90

и инвестиционо Регулација потока Близне – I фаза
и инвестиционо Израда и ревизија пројектне документације уређења слива ријеке Тиње, Брке и Зовичице на
подручју Брчко дистрикта БиХ и извођење радова

и инвестиционо Реконструкција, изградња и легализација водних објеката за заштиту од поплава – израда
техничке документације и извођење радова
и инвестиционо Санација оштећења обала и дна одводних канала и гравитационог испуста на устави у
Вучиловцу – поткомпонента 2А
и инвестиционо Израда техничке документације и изградња потпорних зидова у кориту Рашљанске ријеке и
Сутичког потока у МЗ Рашљани

500.000,00
24.029,75
56.287,16
22.730,84
14.790,00

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

5.781.462,20

Служба за администрацију и статистику Oдјељења

5.484.855,68

19010001 Служба за администрацију и статистику Oдјељења

5.484.855,68

1901
821300

Набавка опреме

Набавка и уградња спољног лифта у Дому здравља Брчко

200.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка опреме за дигиталну скопију

400.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка магнетне резонанце

821300

Набавка опреме

Додатна средства за набавку магнетне резонанце

821300

Набавка опреме

Набавка опреме за Службу за администрацију и статистику Одјељења

821300

Набавка опреме

Набавка санитетских возила

300.000,00

821300

Набавка опреме

Додатна средства за набавку ЦТ апарата

400.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка два санитетска возила

300.000,00

821300

Набавка опреме

Средства за интегрални здравствени информациони систем

396.737,45

821300

Набавка опреме

Набавка bоdy плетисмографа

821300

Набавка опреме

Средства за интегрални здравствени информациони систем

448.621,88

821300

Набавка опреме

Набавка ендоскопског ступа

150.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка хистероскопа за гинекологију

821300

Набавка опреме

Додатна средства за набавку магнетне резонанце

821300

Набавка опреме

Набавка два ултразвучна апарата

200.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка 3 респиратора

150.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка компјутерске и друге опреме

1902

1.000.000,00
100.000,00

5.000,00

60.000,00

70.000,00

1.300.000,00

4.496,35

Пододјељење за јавно здравство

287.606,52

19020001 Пододјељење за јавно здравство

287.606,52

821300

Набавка опреме

Набавка канцеларијског намјештаја

10.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка аутоклава

25.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка имунохемијског анализатора за идентификацију микроорганизама из хране

40.000,00
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Планска година:
Економски
код:

Врста расхода

Опис расхода

2017.
Буџет 2017.

1.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка клима-уређаја

821300

Набавка опреме

Набавка аута

35.000,00

821300

Набавка опреме

Опрема за јавно здравство (Надоградња ФИД детектора на постојећи плински кроматограф
ГЦ7890А - 11.106,52 КМ; Анализатор натрија у храни - 14.700,00 КМ; Рефрактометар 3.800,00 КМ; Електронске пипете - 2.000,00 КМ)

31.606,52

821300

Набавка опреме

Атомски спекторфотометар (пламена, графитна, фиас техника)

821300

Набавка опреме

Набавка микроскопа

1905
821300

1906

25.000,00

Пододјељење за социјалну заштиту

19050001 Пододјељење за социјалну заштиту
Набавка опреме

120.000,00
5.000,00

–

Центар за социјални рад

Набавка опреме (канцеларијске и рачунарске)

5.000,00
5.000,00

Служба за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата

4.000,00

19060001 Служба за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата

4.000,00

821300

20
2001

Набавка опреме

Набавка опреме (канцеларијске и рачунарске)

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

4.000,00
1.536.061,44

Пододјељење за људске ресурсе и запошљавање

15.000,00

20010001 Пододјељење за људске ресурсе и запошљавање

15.000,00

821300

2003

Набавка опреме

Набавка опреме (копир-апарати, рачунари и штампачи)

15.000,00

Пододјељење за заједничке послове

49.865,46

20030001 Пододјељење за заједничке послове

49.865,46

821300
821600
821600
821600

2004

Набавка опреме

Набавка опреме и намјештаја

30.000,00

Предшколско образовање

45.000,00

20040001 Обданиште и забавиште "Наша дјеца" Брчко
821200
821600

2005

Набавка грађевина

Реконструкција и инвестиционо Прикључак новоинсталисаног котла централног гријања на електромрежу
одржавање

Пододјељење за основно образовање

821200

Набавка грађевина

821300

Набавка опреме

1.721,70
3.143,76

45.000,00

Набавка услуга пројектовања за изградњу два објекта обданишта (МЗ Српска Варош и
МЗ Кланац)

30.000,00
15.000,00
825.431,10

20050001 ЈУ Прва основна школа Брчко

821600

15.000,00

Реконструкција и инвестиционо Реконструкција и инвестиционо одржавање школских објеката и инвестиционо-техничка
документација за реализацију капиталних пројеката
одржавање
Реконструкција и инвестиционо Реконструкција школских објеката
одржавање
Реконструкција и инвестиционо Реконструкција и инвестиционо одржавање школских објеката
одржавање

76.381,20

Израда пројектног задатка за изградњу учионице и канцеларије у Ражљеву и замјена
столарије у Д. Брезику
Набавка опреме за извођење наставе

Реконструкција и инвестиционо Реконструкција рачунарске мреже
одржавање

20050002 ЈУ Друга основна школа Брчко

51.381,20
20.000,00
5.000,00
140.000,00

821200

Набавка грађевина

Додатна средства за изградњу спортске дворане у МЗ Беговача

821200

Набавка грађевина

Изградња надстрешнице у ПШ Грчица

15.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка опреме за извођење наставе

10.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка косачице

821600

5.000,00

Реконструкција и инвестиционо Уградња венецијанера у ПШ Грчица
одржавање

20050003 ЈУ Трећа основна школа Брчко
Набавка опреме

821600

Реконструкција и инвестиционо Реконструкција електроинсталација
одржавање
Реконструкција и инвестиционо Реконструкција подова у учионицама
одржавање

Набавка опреме за извођење наставе и опреме за ученике с посебним потребама

20050004 ЈУ Четврта основна школа Брчко
821300

Набавка опреме

10.000,00

22.000,00

821300

821600

100.000,00

7.000,00
5.000,00
10.000,00
13.000,00

Набавка и уградња клима-уређаја

100

3.000,00

Планска година:
Економски
код:
821300

Врста расхода
Набавка опреме

Опис расхода
Набавка опреме за потребе извођења наставе

20050005 ЈУ Пета основна школа Брчко

2017.
Буџет 2017.

10.000,00
65.000,00

821200

Набавка грађевина

Иницијална средства за изградњу фискултурне сале ПО Брод

821200

Набавка грађевина

Иницијална средства за почетак изградње фискултурне сале уз ЈУ Пету ОШ – ПО Брод

50.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка клупа и столица

10.000,00

20050006 ЈУ Шеста основна школа Брезово Поље
821600

5.000,00

20.000,00

Реконструкција и инвестиционо Реконструкција паркета у фискултурној сали
одржавање

20050007 ЈУ Седма основна школа Горњи Рахић

20.000,00
55.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња ограде око објекта ЈУ Седма основна школа Горњи Рахић

25.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка намјештаја за учионице и канцеларије

14.000,00

821600
821600

Реконструкција и инвестиционо Реконструкција и санација спортског терена ПО Паланка
одржавање
Реконструкција и инвестиционо Реконструкција система централног гријања
одржавање

20050008 ЈУ Осма основна школа Брка
821300

Набавка опреме

2.000,00
181.947,90

821200

Набавка грађевина

Иницијална средства за изградњу спортске дворане у ПШ Рашљани

821200

Набавка грађевина

Изградња спортске дворане ЈУ Девете основне школе Маоча, ПШ Рашљани

821300

Набавка опреме

Набавка наставне опреме

821300

Набавка опреме

Набавка и уградња горионика за пећ на уље за ложење

821600

821600

Реконструкција и инвестиционо Додатна средства за изградњу противпожарног пута
одржавање
Реконструкција и инвестиционо Додатна средства за замјену фасаде на школској згради
одржавање

821600
821600

Набавка опреме

821600

821600
821600

821600

821600

20.000,00

2.000,00

2.000,00

Реконструкција и инвестиционо Додатна средства за уређење школског дворишта и изградња приступног пута
одржавање
Набавка опреме

10.000,00

6.000,00

Набавка наставне опреме

20050015 ЈУ Петнаеста основна школа Шаторовићи
821300

5.000,00

2.000,00

Реконструкција и инвестиционо Уређење дворишта и замјена клупа
одржавање
Набавка опреме

33.102,00

2.000,00

Реконструкција и инвестиционо Додатна средства за замјену столарије
одржавање
Реконструкција и инвестиционо Додатна средства за замјену столарије
одржавање

20050014 ЈУ Четрнаеста основна школа Крепшић
821300

70.000,00

32.000,00

Набавка косачице

20050013 ЈУ Тринаеста основна школа Буквик
821600

10.000,00

2.000,00

Реконструкција и инвестиционо Додатна средства за уређење школског дворишта
одржавање
Набавка опреме

6.000,00

7.000,00

Набавка косачице

20050012 ЈУ Дванаеста основна школа Улице
821300

5.000,00

10.000,00

Реконструкција и инвестиционо Кречење централне школе и подручних школа
одржавање
Реконструкција и инвестиционо Реконструкција система централног гријања и замјена котлова
одржавање
Реконструкција и инвестиционо Реконструкција дијела школског објекта за предшколско васпитање
одржавање
Набавка опреме

2.000,00

123.102,00

Набавка рачунарске опреме

20050011 ЈУ Једанаеста основна школа Зовик
821300

20.947,90
130.000,00
18.000,00

20050010 ЈУ Десета основна школа Бијела
821300

6.000,00
2.000,00

Набавка косачице

20050009 ЈУ Девета основна школа Маоча

821600

10.000,00

4.000,00
10.000,00
5.000,00

Набавка наставне опреме

Реконструкција и инвестиционо Уређење школског објекта и санација плафона
одржавање

20050016 Основна музичка школа Брчко

5.000,00
40.000,00
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Планска година:
Економски
код:
821600

Врста расхода

Опис расхода

2006

Набавка опреме

Буџет 2017.

40.000,00

Реконструкција и инвестиционо Замјена крова
одржавање

20050017 Стручна служба предшколског и основног образовања
821300

2017.

Набавка наставних средстава за основне школе

Средње образовање

30.000,00
30.000,00
600.764,88

20060001 ЈУ Економска школа Брчко дистрикт БиХ

91.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка опреме за извођење наставе

47.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка и уградња димног детектора

2.000,00

821600
821600
821600

Реконструкција и инвестиционо Уклањање архитектонских баријера за приступ дјеци с посебним потребама
одржавање
Реконструкција и инвестиционо Реконструкција котловнице
одржавање
Реконструкција и инвестиционо Уређење ходника и дворишта школе, реконструкција свјетларника, санација фасаде и подова у
учионицама
одржавање

20060002 ЈУ Техничка школа Брчко дистрикт БиХ
Набавка опреме

Набавка информатичке опреме

821300

Набавка опреме

Набавка опреме за ЦНЦ лабораторију

821600

8.000,00
29.000,00
110.840,98

821300

821600

5.000,00

Реконструкција и инвестиционо Реконструкција крова на фискултурној сали и ЦНЦ лабораторији, замјена столарије
одржавање
Реконструкција и инвестиционо Уградња калорифера и санацја расвјете у ЦНЦ лабораторији
одржавање

20060003 ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Брчко дистрикт БиХ

7.000,00
25.840,98
70.000,00
8.000,00
324.923,90

821200

Набавка грађевина

Завршетак анекса школе

821200

Набавка грађевина

Изградња наслона за виноград

821200

Набавка грађевина

Додатна средства за изградњу анекса Пољопривредне и медицинске школе

65.432,85

821300

Набавка опреме

Набавка опреме за опремање анекса школе

59.491,05

821300

Набавка опреме

Набавка опреме за извођење наставе и намјештаја

70.000,00

821400

Набавка осталих сталних средства

Набавка садница

10.000,00

821600

110.000,00

Реконструкција и инвестиционо Уређење парцеле за извођење практичне наставе
одржавање

20060004 ЈУ Гимназија "Васо Пелагић" Брчко дистрикт БиХ

5.000,00

5.000,00
54.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка и уградња детектора за котловницу

1.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка и уградња клима уређаја за кабинет информатике

3.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка ЛЦД телевизора, копир-апарата, принтера, пројектора и лаптоп рачунара

24.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка опреме за увођење оптичког кабла и Wi-Fi

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо Реконструкција централног гријања
одржавање

20060005 Стручна служба средњег образовања
821300

21
2101

Набавка опреме

11.000,00
20.000,00

Набавка наставних средстава за средње школе

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

20.000,00
2.168.000,00

Пододјељење за издавање локационих услова и заштиту околине

165.000,00

21010001 Пододјељење за издавање локационих услова и заштиту околине

165.000,00

821300

Набавка опреме

Рачунарска опрема

821300

Набавка опреме

Опрема

Набавка сталних средстава у
облику права

Урбанистички план града Брчко

821500

2102
21020001

5.000,00
10.000,00
150.000,00

Пододјељење за имовинско-правне послове

1.833.000,00

Пододјељење за имовинско-правне послове

1.833.000,00

821100

Набавка земљишта и шума

Експропријација земљишта и набавка некретнина за потребе изградње пијаце Аризона

700.000,00

821100

Набавка земљишта и шума

Експропријација у сврху регулације ријеке Брке

900.000,00

821100

Набавка земљишта и шума

200.000,00

821100

Набавка земљишта и шума

821100

Набавка земљишта и шума

Експропријација земљишта и набавка некретнина за потребе реконструкције
Узуновића улице – депозит
Експропријација земљишта и набавка некретнина за потребе изградње терена за мале
спортове у Ул. Николе Шопа – МЗ Гредице 1
Експропријација земљишта и набавка некретнина
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30.000,00

3.000,00

Планска година:
Економски
код:

2103

Врста расхода

Опис расхода

2017.
Буџет 2017.

Пододјељење за израду просторно-планске документације и прој. јавн. објеката

170.000,00

21030001 Пододјељење за израду просторно-планске документације и прој. јавн. објеката

170.000,00

821300

Набавка опреме

Рачунарска опрема

120.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка намјештаја

50.000,00

22

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА, ИЗБЈЕГЛИЦЕ И СТАМБЕНА ПИТАЊА

185.000,00

Одјељење за расељена лица, избјеглице и стамбена питања

185.000,00

22010001 Одјељење за расељена лица, избјеглице и стамбена питања

185.000,00

2201
821200

Набавка грађевина

Програм – рјешавање проблема Рома у стамбеној области за 2014/2015. годину –
изградња инфраструктуре за Роме у насељу Прутаче Брчко дистрикт БиХ

821200

Набавка грађевина

Програм стамбеног збрињавања РХП/ДПСЗ БиХ; БХР3 - II стамбена зграда са 8
стамбених јединица – за потребе плаћања обавезних такси, пројектну документацију,
ревизију пројектне документације, комуналне прикључке, технички пријем и комисије

23

150.000,00
35.000,00

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

8.638.346,36

Пододјељење за капиталне инвестиције

8.638.346,36

23020001 Пододјељење за капиталне инвестиције

8.638.346,36

2302
821200

Набавка грађевина

Изградња фекалне канализације у МЗ Кланац, Ул. М. Ј. Загорке

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Израда канализације Стари Расадник од куће Шабановић Беге бр. 137 до куће Хајдарпашић
Мерседа бр. 159

13.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња канализације у избјегличком насељу Брка

821200

Набавка грађевина

Постављање уличне расвјете у МЗ Чанде

13.000,00
5.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње канализације од куће Мехић Енисе, Ограђеновац

5.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње канализације од куће Енвера Зајића, МЗ Ограђеновац – Вукељи

5.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне и канализационе мреже у Ул. Ферхата Мујановића, Мујкићи

20.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње фекалне канализације трасом "Ивичког потока" у МЗ Ивици

20.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња канализације у Ул. др М. Спахе од моста код Кајзера до Чардаклија у МЗ
Ријеке

60.000,00

821200

Набавка грађевина

Додатна средства за изградњу фекалне канализације у МЗ Маоча код Фазловић млина

821200

Набавка грађевина

Изградња дијела фекалне канализације у МЗ 4. јул, дио Ул. Д. Радовића

25.000,00
10.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње канализације у МЗ Ограђеновац (од куће Мехић Енисе)

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете, МЗ Ограђеновац

821200

Набавка грађевина

Депонија Брчко дистрикта – припрема и реализација пројекта

821200

Набавка грађевина

Изградња и опремање новог бунара на подручју Исламовца код Горњег Рахића

821200

Набавка грађевина

Опремање индустријских зона, реализација пројекта – Изградња цјевовода питке воде
Плазуље - Брод – Поточари, I фаза градње, стварање услова водоснабдијевања источног
дијела Брчког и успутних индустријских зона

821200

Набавка грађевина

Изградња НН мреже и јавне расвјете у МЗ Паланка

821200

Набавка грађевина

Припрема инвестиционе – техничке документације и финансирање других послова логистике за

821200

Набавка грађевина

Пројектовање и извођење радова, израда инвестиционо техничке документације за спојне
цјевоводе од ГТЦ Плазуље – Поточари према градској водоводној мрежи

225.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња објекта водоснабдијевања за МЗ Горице, Плазуље и Вучиловац

200.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне мреже у МЗ Рашљани

100.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак реализације пројекта водоснабдијевања МЗ Грбавица

200.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак реализације пројекта – Жељезнички канал

300.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња система водоснабдијевања у МЗ Плазуље и МЗ Грбавица

150.000,00

821200

Набавка грађевина

Пројектовање, изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже на подручју
Брчко дистрикта

170.739,19

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне мреже у МЗ Ланишта

30.000,00

821200

Набавка грађевина

Реализација пројекта увезивање (заокружење) изворишта Стјековица II фаза

75.620,00

821200

Набавка грађевина

Изградња секундарне водоводне мреже у Улици Ивана Мажуранића у МЗ 1. мај

15.000,00

821200

Набавка грађевина

Припрема пројеката и изградња НН мрежа и јавне расвјете у градским и приградским
насељима

94.467,00

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне мреже на потезу Брод – Малезијски пут (поред ФИС-а)

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне и канализационе мреже у МЗ Ивици

30.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња фекалне канализационе мреже у насељу Стари Расадник у дијелу Ул. М. Спахе

20.000,00

3.000,00
1.000.000,00
63.406,55
389.697,00
10.000,00
129.104,00

реализацију капиталних пројеката
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200.000,00

Планска година:
Економски
код:

Врста расхода

Опис расхода

2017.
Буџет 2017.

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне мреже у Дејтонској улици, МЗ Глухаковац, поред предузећа Заратеx
(бивши Винојуг), а за рјешавање водоснабдијевања за индивидуалне стамбене објекте у
власништву Ћазима Суљевића, Мунире Калић и Агана Велагића

821200

Набавка грађевина

Изградња канализације према постојећем пројекту канализационе мреже у насељу
Брадоњића колонија крак 10

821200

Набавка грађевина

Каблирање 10 КV далековода Горице, насеље Горице

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње канализационе мреже у Новом насељу, МЗ Крепшић

20.000,00

821200

Набавка грађевина

Уградња филтера у бунар Анићи I у МЗ Д. Брезик

8.000,00

821200

Набавка грађевина

Завршетак артершког бунара у Гредицама 2 – изградња кућице са хидрофорским
постројењем, МЗ Гредице 2

8.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња канализационе мреже према гробљу, МЗ Грбавица

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње расвјете Јурићи – Жељезничка станица, МЗ Приједор

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне мреже у засеоку Петковача – Костићи у дужини од 1600 метара

30.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње водоводне мреже у МЗ Стари Расадник, улица поред пруге према МЗ

14.000,00

15.000,00

20.000,00

6.000,00

Брод
821200

Набавка грађевина

Изградња бунара у насељу Тадићи у МЗ Поточари

821200

Набавка грађевина

Секундарно водоснабдијевање од магистралног вода до секундарне мреже Пљоштаре у
МЗ Грбавица

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње канализационе мреже према Пудићима од куће Жарка Варцаковића до
куће Мире Пудић

5.000,00

821200

Набавка грађевина

Завршетак артеског бунара у МЗ Гредице 2 – изградња кућице са хидрофорским
постројењем и израда пројекта водоводне мреже

8.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне и канализационе мреже у улици Мехмеда Спахе

20.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња водовода у Улици Стари Расадник поред пруге, МЗ Брод

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња водовода и канализације у Јукића сокаку у МЗ Брка

15.000,00

821200

Набавка грађевина

Пројектовање и почетак изградње канализације у улици Хусеина Шалапића од ријеке Брке до
последње куће према Омербеговачи

821200

Набавка грађевина

Изградња канализације до куће Хоџић Халила у МЗ Шаторовићи

20.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња нисконапонске мреже од викендице Рибић Мустафе у насељу Махољаши до

10.000,00

3.000,00
10.000,00

5.000,00

објекта Малкић Сеада и Иљазовић Иљаза у МЗ Шаторовићи
821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне мреже у насељу Кореја у МЗ Шаторовићи

821200

Набавка грађевина

Каблирање 10 КВ далековода "Горице" у Горицама, према предмјеру и предрачуну
радова од 3. априла 2017. издатог од ЈП "Комунално Брчко"

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете у Лукавцу, МЗ Буквик

821200

Набавка грађевина

Изградња канализационе мреже у МЗ Б. Поље – Гњидавице

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете у Улици Бранислава Нушића

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње секундарне водоводне мреже у МЗ Станови

821200

Набавка грађевина

Изградња бунарске кућице са опремом на артеском бунару насеља Петковача у МЗ
Брезово Поље

821200

Набавка грађевина

Изградња канализационе мреже у Улици Хусеин Шалапић на брду према Д. Брци у Броду

14.152,92

821200

Набавка грађевина

Изградња фекалне канализационе мреже у Репином Брду

28.448,70

821200

Набавка грађевина

Изградња водовода и канализације у Улици Рогозан – 2 према кући Мушановића

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња секундарне водоводне мреже у Вукосавачкој улици (од бр. 211 до 217) у МЗ 1.
Мај

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња и реконструкција водовода у засеоку Смајићи у МЗ Рашљани

27.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње канализационе мреже у Новом насељу Крепшић

27.620,90

821200

Набавка грађевина

Изградња секундарне водоводне мреже у Вукосавачкој улици (од бр. 116а до 118) у МЗ
1. Мај

15.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне мреже у МЗ 1. мај

821200

Набавка грађевина

Изградња канализације за насеље Доњи Брезик

821200

Набавка грађевина

Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу Чапинци до главног вода у МЗ
Шаторовићи

27.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња водовода у Улици др Мехмеда Спахе од Бродуше према Жутом мосту Чардаклије, МЗ Стари Расадник

25.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње фекалног колектора трасом Ивичког потока у МЗ Ивици

28.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња фекалне канализације у МЗ Поточари

83.554,00

821200

Набавка грађевина

Постављање канализационе мреже у Улици Имамовића према фарми Мирзета Бечића у МЗ
Маоча у дужини од 300 м

25.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња канализационе мреже Доњи Брезик

821200

Набавка грађевина

Наставак активности на изградњи водоводне мреже у МЗ Боће

821200

Набавка грађевина

Изградња канализационе мреже у МЗ Маоча
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10.000,00

6.000,00
7.000,00
54.000,00

3.000,00
20.000,00

4.860,20

12.024,33
180.000,00

180.000,00

5.000,00
70.392,03

Планска година:
Економски
код:

Врста расхода

Опис расхода

2017.
Буџет 2017.

258.444,97

821200

Набавка грађевина

Припрема пројеката и изградња водоводне и канализационе мреже у градским и
приградским насељима

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне мреже у Улици Јоакима Вујића у МЗ Кланац

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете Пејићи, Филиповићи и Николићи у МЗ Штрепци

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње фекалне канализације у МЗ Ћосети

80.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње водоводне мреже у МЗ Уловић (од Черкезовића до Јокића) 800м

32.680,33

821200

Набавка грађевина

Уређење два одводна потока фекалне канализације у МЗ Брезово Поље I фаза

85.534,15

821200

Набавка грађевина

Јавна расвјета – реконструкција Студентска улица

821200

Набавка грађевина

Водоснабдијевање школа по акционом плану (ОШ Трњаци, XII ОШ Улице, ОШ Брезово

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње водоводне мреже са прикључцима у насељу Кланац (више улица)

43.145,80

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње водоводне мреже са прикључцима у насељу Диздаруша

12.025,12

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне мреже у МЗ 1. мај

17.667,80

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне мреже у МЗ Горњи Зовик – засеок, Пешкири – Москови

7.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете МЗ Мераје

5.000,00

821200

Набавка грађевина

Уз предлог МЗ – наставак изградње водоводне мреже МЗ Вучиловац

5.143,51

821200

Набавка грађевина

Изградња канализационе мреже у МЗ Маоча

821200

Набавка грађевина

Измјештање трафоа у МЗ Шаторовићи

15.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња канализационе мреже у МЗ Грбавица

17.214,93

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње канализационе мреже у МЗ 1. мај

54.521,74

821200

Набавка грађевина

Уградња водоводне пумпе на артеском бунару испред Дома културе у МЗ Сеоњаци

821200

Набавка грађевина

Зацјевљење фекалног канала од куће Карахасановић Бахрије до пута у МЗ Шаторовићи

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне мреже поред пута (Јовићи - 2) до куће Јовић Петра у МЗ Станови

20.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње водовода од главног пута до засеока Јовићи – до куће Ђоје Јовића у
МЗ Стан ови

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња водовода у Улици Рогозан –2 у МЗ Диздаруша

28.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња водовода у Улици Рогозан – 1 у МЗ Диздаруша

15.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње артершког бунара у засеоку Фрањићи МЗ Горња Скакава

821200

Набавка грађевина

Пројектовање и извођење радова – подршка оперативној реализацији капиталних пројеката

259.753,00

821200

Набавка грађевина

Средства за ангажовање екстерног надзора и других послова логистике за реализацију КБ

119.012,39

821200

Набавка грађевина

Изградња фекалног колектора у насељу Грбавица – Глухаковац уз Плазуљску улицу

19.450,80

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње канализационе мреже Ограђеновац

40.351,98

821200

Набавка грађевина

Изградња водовода и канализације у Улици Рогозан 2 у МЗ Диздаруша

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње водоводне мреже Диздаруша

35.211,55

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне мреже у МЗ 1. мај

15.375,00

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете у Ул. фра Серафина Зечевића МЗ Кланац

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње фекалне канализације Ивички поток у МЗ Ивици

27.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња канализационе мреже у новом насељу Петковача у МЗ село Брезово Поље и
Брезово Поље

13.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете Маркичићи–Горице у Д. Рахићу

821200

Набавка грађевина

Изградња канализационе мреже Улички пут (Смајл брдо) у МЗ Грбавица

25.837,53

821200

Набавка грађевина

Изградња водовода и канализације у Улици Ћамила Сијарића (Хоџ. брдо) у МЗ Диздаруша

15.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња фекалне канализационе мреже у насељу Брод код дома, МЗ Брод

24.130,00

821200

Набавка грађевина

Изградња канализационе мреже у МЗ Доњи Брезик

35.774,05

821200

Набавка грађевина

Изградња канализације на потезу Горњи Рахић – Горњи Зовик

20.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња канализационе мреже у Смајловића сокаку у МЗ Брка

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Проширење водоводне мреже према брду Штерац у МЗ Брка

36.000,00

821200

Набавка грађевина

Секундарна водоводна мрежа – Грбавица

28.385,99

821200

Набавка грађевина

Појачање притиска воде у насељу Пирометал – Гредице

20.200,00

821200

Набавка грађевина

Изградња НН мрежа на локалитету МЗ Брезово Поље Гњидавице 2 у дужини од 250 м или 5
бетонских стубова

821200

Набавка грађевина

Секундарна водоводна мрежа – Рашљани

821200

Набавка грађевина

Постављање уличне расвјете у МЗ Дубраве – дионица уз цесту Пањик и Билићи

821200

Набавка грађевина

Изградња и реконструкција ДВ 35 kV Крепшић – I фаза

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете у МЗ Брка

27.000,00

5.000,00

17.659,42
109.968,18

Поље, ОШ Г. Скакава, ОШ Бодериште, ОШ Д. Брезик и ОШ Поточари)

105

7.340,77

5.000,00

20.000,00

5.000,00

5.000,00

1.652,30

2.427,21
90.000,00

5.000,00
53.389,00

5.000,00

Планска година:
Економски
код:

Врста расхода

Опис расхода

2017.
Буџет 2017.

4.922,79

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете према мезарју (Карибашића брдо) у МЗ Горњи Рахић

821200

Набавка грађевина

Изградња двије ТС у насељу Стара Брка у МЗ Брка

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете у Улици Рогозан – 2 у МЗ Диздаруша

5.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете према Хабибовићима – МЗ Горњи Рахић

5.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња НН мреже у МЗ Брезово Поље

821200

Набавка грађевина

Измјештање стубова 10 kV далековода у засеоку Дамјановићи у МЗ Горњи Брезик

821200

Набавка грађевина

Измјештање далековода у МЗ Ограђеновац

821200

Набавка грађевина

Изградња НН мреже и уличне расвјете у Улици Дидића сокак у МЗ Паланка

4.063,56

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне мреже у Улици Ћамила Сијарића МЗ Диздаруша

9.098,06

821200

Набавка грађевина

Проширење трафо станице 35/10 kV Брчко III

821200

Набавка грађевина

Изградња дијела канализационог вода за насеље Пирометал са пречистачем отпадних вода

45.000,00

10.000,00

6.000,00
20.000,00

212.360,47
20.000,00

између насеља Пирометал и насеља Пејковићи
821200

Набавка грађевина

Израда инвестиционо техничке документације

77.167,46

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње водоводне мреже у МЗ Диздаруша страна према Грчици

41.841,13

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње водоводне мреже у МЗ Брезово Поље – Ново насеље

821200

Набавка грађевина

Иницијална средства за изградњу водовода у Рашљанима

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње колектора "Жељезнички канал"

45.033,61

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње колектора фекалног одвода у Д. Брезику

90.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње водовода у Д. Брезику

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње канализационе мреже у МЗ Поточари

45.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне и канализационе мреже у МЗ Вучиловац, Крепшић и Брод

76.375,92

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете у Јеврејској улици

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете у Улици Јована Јовановића Змаја у МЗ Српска Варош

821200

Набавка грађевина

Изградња фекалног колектора, трасом Ивичког потока

821200

Набавка грађевина

Наставак радова на изградњи водоводне мреже у Новом насељу у МЗ Поточари

45.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете у МЗ Рашљани – насеље „Династија“, према кући Шефкије Захировића

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне мреже од центра у МЗ Буковац до засеока Чивчије – Пекићи

26.187,56

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете у Ул. Луке Ћеловића у МЗ Доњи Брезик

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете од читаонице према гробљу у МЗ Поточари

821200

Набавка грађевина

Завршетак изградње уличне расвјете од Иваковића до Секулића

5.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње НН мреже и уличне расвјете према гробљу у МЗ Доња Скакава

5.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње канализационе мреже у МЗ Д. Брезик

63.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне мреже у Дејтонској улици према кућама Мулалића

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње канализационе мреже Маоча

90.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете у МЗ: Сеоњаци, Горња Скакава, Приједор, Крепшић, Горице,
Доње Дубравице, Горњи Зовик – Бунарић, Доња Скакава, Бијела и Српска Варош

17.999,03

821200

Набавка грађевина

Изградња секундарне водоводне мреже на подручју Брчко дистрикта

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете у Ул. Славка Башића у МЗ Српска Варош

821200

Набавка грађевина

Измијештање преосталог дијела надземног далековода до трафостанице у Грчици (у дужини
од 990 м) у МЗ 4. јул

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете у засеоку Панићи у МЗ Слијепчевићи

821300

Набавка опреме

Набавка опреме за потребе Одјељења за комуналне послове

70.144,29

821300

Набавка опреме

Набавка моторних возила (теренско – путничко) и опреме за иста, Одјељења за комуналне
послове

65.347,30

821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600

Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање

20.002,31
217.367,90

3.765,46

3.000,00
3.000,00
113.612,50

4.000,00
10.000,00

203.905,61

3.000,00
20.155,50

5.000,00

и инвестиционо Реконструкција НН мреже и јавне расвјете на локалитету МЗ Поточари

10.791,86

и инвестиционо Санација водоторња у МЗ Брезово Поље

50.000,00

и инвестиционо Реконструкција НН мреже и расвјете у МЗ Ланишта
и инвестиционо Реконструкција сеоског водовода Златићи
и инвестиционо Реконструкција уличне расвјете

7.250,18
10.227,00

1.272,90

и инвестиционо Реконструкција бунара артеског у субартески код куће Хусеина Делића у МЗ Ивици
и инвестиционо Реконструкција НН мреже и јавне расвјете на локалитету МЗ Рашљани

106

20.000,00

5.088,35

Планска година:
Економски
код:
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600

24
2401

Врста расхода
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање

Опис расхода

2402

Буџет 2017.

и инвестиционо Реконструкција уличне расвјете у градским улицама

31.288,91

и инвестиционо Реконструкција водоводне мреже у Улици Јоакима Вујића

10.510,24

и инвестиционо Реконструкција и санација уличне расвјете (ледом оштећене) у засеоку Поља, МЗ Витановићи

3.000,00

и инвестиционо Реконструкција нисконапонске мреже Лукићи, МЗ Бијела

7.000,00

и инвестиционо Реконструкција нисконапонске мреже Ламешићи – Домићи, МЗ Г. Скакава

10.000,00

и инвестиционо Наставак реконструкције водоводне мреже (извориште Кишељак) у МЗ Горњи Зовик

30.000,00

и инвестиционо Реконструкција нисконапонске мреже и постављање уличне расвјете у МЗ Улице и Доњем

15.000,00

Вукшићу

и инвестиционо Реконструкција јавне расвјете у улици иза полигона (иза бензинске пумпе) у МЗ Илићка

5.000,00

и инвестиционо Реконструкција и санација водоторња у МЗ Брезово Поље

10.553,75

и инвестиционо Довршетак изградње фекалног колектора у МЗ Брод

10.000,00

и инвестиционо Завршетак уличне расвјете у МЗ Бодериште – од кипа Св. Илије

5.000,00

и инвестиционо Реконструкција НН мрежа на локалитету МЗ Крбети

4.702,33

и инвестиционо Наставак реконструкције НН мреже од куће Станке Јовића према кући Петра Јовића у МЗ

2.367,87

Станови

и инвестиционо Реконструкција фекалне канализације у Ул. М. Црњанског, Колобара
и инвестиционо Реконструкција уличне расвјете у Улици Исака Самоковлије у МЗ 4. јул

20.000,00

8.000,00

и инвестиционо Реконструкција канализационе мреже у Улици Бакије Селимовић према Бошковој шуми

63.000,00

и инвестиционо Реконструкција НН мреже и побољшање напона у Hовом насељу 1. мај у МЗ 1. мај

20.648,24

и инвестиционо Завршетак уличне расвјете у МЗ Бодериште

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ

3.909,93
10.056.069,24

Пододјељење за заједничке послове и стручни надзор

24010001 Пододјељење за заједничке послове и стручни надзор
821600

2017.

Реконструкција и инвестиционо Контрола испитивања квалитета и квантитета урађених капиталних пројеката од стране интерног
контролора
одржавање

20.000,00
20.000,00

20.000,00

Пододјељење за путеве и паркове

9.502.019,54

24020001 Пододјељење за путеве и паркове

9.502.019,54

821200

Набавка грађевина

821200
821200
821200

Набавка грађевина

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

821200

Набавка грађевина

Изградња фонтане "Рибица" на новој локацији према Регулационом плану Центар Брчко
(додатна средства)

821200

Набавка грађевина

Пројектовање и рјешавање имовинских односа дијела Улице Адила Чокића према Улици
Јусуфа Пекића, МЗ Ријеке

821200

Набавка грађевина

Просијецање саобраћајнице кроз Росуље, од моста Кланац – Росуље до раскрснице код
болнице

90.000,00

821200

Набавка грађевина

Просијецање улице иза "Брчко Гаса" д.о.о. до парцеле к. ч. 1574/1 и 1572/1

27.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње тротоара у МЗ Ријеке

30.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња пјешачке стазе од улаза у Г. Зовик према центру села, МЗ Горњи Зовик

33.775,60

821200

Набавка грађевина

Изградња тротоара према објекту д. о. о. "Силс" Горњи Рахић

14.050,00

821200

Набавка грађевина

Изградња тротоара у улици Бањалучкој и Дејтонској до бензинске пумпе Антуновић

821200

Набавка грађевина

Пројектовање и изградња улице од Капеле поред трговине Шарић до краја у дужини од 350 м
КЧ 349/11 у к. о. Гредице, насеље Пирометал Гредице 1

27.000,00

821200

Набавка грађевина

Завршетак радова на изградњи моста код Фахира Исића МЗ Рашљани

16.430,00

Наставак изградње и просијецање Улице Милене Павловић-Барили, спој са Бањалучком,
МЗ Мујкићи

15.000,00

Набавка грађевина

Пројектовање и изградња пута к. ч. 1118 и 1117/12 к. о. Поточари, МЗ Поточари

Набавка грађевина

Ревизија пројектне документације, технички пријем, потребне сагласности за реализацију

20.000,00
12.107,50

одобрених капиталних пројеката
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10.000,00

821200

Набавка грађевина

Просијецање улице на к. ч. 3738/2 према парцели к. ч. 3732/1, к. о. Брчко 4, МЗ Стари
Расадник

821200

Набавка грађевина

Изградња пјешачке стазе која спаја улицу уз џамију и улицу прије џамије у МЗ
Омербеговача

821200

Набавка грађевина

Изградња моста у МЗ Рашљани у насељу „Династија“ код куће Хоџић Шевалије

30.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње тротоара уз тзв. Паланачки (нови) пут у МЗ Паланка

20.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња тротоара од пута Брчко–Тузла до бетонаре у Горњем Брезику МЗ Г. Брезик

821200

Набавка грађевина

Изградња моста у Берковцу, Г. Рахић

15.000,00

821200

Набавка грађевина

Иницијална средства за изградњу Улице браће Дервишевића у МЗ Ивици

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Просијецање Дејтонскае улицекод броја 23

9.017,20

821200

Набавка грађевина

Изградња пјешачког моста у реону Берковца у МЗ Г. Рахић

4.610,00

821200

Набавка грађевина

Изградња пјешачког моста у МЗ Горњи Рахић, насеље Берковац

5.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња пјешачке стазе у Горичкићима, МЗ Боће

821200

Набавка грађевина

Пројектовање моста у Мујкановића сокаку преко Рашљанске ријеке у МЗ Маоча

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Завршетак изградње моста засеок Рогозан у МЗ Улице

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Пројектовање и почетак изградње улице спој Росуља према Дому здравља у МЗ Колобара

15.000,00

821200

Набавка грађевина

Додатна средства за изградњу тротоара (десна страна) из смјера града у Бањалучкој улици

30.000,00

821200

Набавка грађевина

Пројектовање моста према кући Равкић Фаиза, Рашљани

821200

Набавка грађевина

Изградња пјешачке стазе у МЗ Гредице 2 од пута М 14.1 ка центру МЗ Гредице 2

821200

Набавка грађевина

Изградња 2 аутобуска стајалишта у МЗ Горња Скакава

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње пјешачке стазе од Крепшића према Лончарима у МЗ Крепшић

15.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње и асфалтирање улице која се одваја од пута М 14.1 код игралишта малих

20.000,00

4.134,20

7.000,00

1.717,69

4.000,00
10.663,40

6.000,00

спортова до капеле у МЗ Гредице 1
821200

Набавка грађевина

821200

Набавка грађевина

821200

Иницијална средства за изградњу пута број парцеле 163/21 и 192/12 у МЗ Грбавица

5.000,00

Наставак изградње тротоара од пута Брчко–Тузла до бетонаре у Горњем Брезику у МЗ
Горњи Брезик

27.000,00

Набавка грађевина

Асфалтирање новопресјеченог пута у засеоку Томићи у дужини од 1000 метара у МЗ
Горње Дубравице

20.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње пјешачке стазе у Улици Улички пут према главном путу у МЗ
Глухаковац

15.000,00

821200

Набавка грађевина

Иницијална средства за пројектовање пута Игњићи у дужини од 230 м у МЗ Вучиловац

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња тротоара у новом насељу Сандићи у МЗ Сандићи

17.000,00

821200

Набавка грађевина

Просијецање Улице Кулина бана у МЗ Кланац

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња приступног пута за парцелу к. ч. 997/2, к. о. Брезик

821200

Набавка грађевина

Изградња нове улице до парцеле к. ч. 3411 у МЗ Кланац

20.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња нове улице у МЗ Мујкићи између Дејтонске улице и Улице Мујкићи III

20.000,00

821200

Набавка грађевина

Пројектовање и израда одвода површинских вода са тротоаром у другој улици лијево од
капеле у насељу Пирометал к. ч. 349/35

20.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак просијецања крака Улице Михајла Пупина према кући бр.59, МЗ Грчица

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње тротоара Снагићи–Плавотићи у МЗ Боће

15.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња моста у заселку Рогозан у МЗ Улице

821200

Набавка грађевина

Иницијална средства за реализацију пројекта постављања "Бејли" моста на путу Дренова –
Марковић Поље

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Просијецање Улице браће Дервишевића у МЗ Ивици

20.000,00

821200

Набавка грађевина

Завршетак изградње тротоара у МЗ 4. јул, Улица Петра Кочића

35.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња пјешачке стазе од кафе Мимоза према Лажи у МЗ Бијела

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Санација штете – Изградња моста преко ријеке Тиње (замјена оштећеног челичног моста
новим) у МЗ Бијела према засеоку Цвијановићи – поткомпонента 2А

31.060,01

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње тротоара МЗ Брка према Горњем Рахићу

24.847,20

821200

Набавка грађевина

Изградња пјешачке стазе од кафе - ресторана Мимоза Бијела према МЗ Дубраве

17.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња тротоара од Шаторовића до Р. Брда

821200

Набавка грађевина

Наставак зацјевљења I фазе потока Кукавица у МЗ Мујкићи и Глухаковац

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње тротоара од Р. Брда до Шаторовића

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Израда пројектне документације за нове улице – Суљагића сокак и Башескија у МЗ Бродуша

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња пјешачке стазе од млина Ћосић према Новом насељу Лончари

15.000,00

821200

Набавка грађевина

Иницијална средства за изградњу Улице браће Дервишевића у МЗ Ивици

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње пјешачке стазе у МЗ Церик поред магистралног пута МЗ Церик
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821200

Набавка грађевина

Изградња тротоара и зацјевљивање канала Мајевичка кућа – Близна, МЗ Доњи Брезик

821200

Набавка грађевина

Изградња тротоара од тржног центра Жељо до раскрснице на 4. јулу

821600

Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање

821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600

2017.
Буџет 2017.

49.155,26
3.878,59

и инвестиционо Завршетак асфалтирања пута Пирометал–Марићи у МЗ Гредице 1

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута к.ч. 478 Симикићи у МЗ Крбети

15.000,00

и инвестиционо Асфалтирање крака Ул. браће Кауриновића у МЗ Грчица

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута к. ч. 1113 и 1114 Пурашевина у МЗ Станови

18.315,20

и инвестиционо Асфалтирање пута од Л - 17 ка гробљу у МЗ Бузекара

15.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута у засеоку Брдо према кући Иве Радошевић, МЗ Боће

20.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута од куће Ружице Цвјетиновић према главном путу у МЗ Горње

45.000,00

Дубравице

и инвестиционо Асфалтирање пута Новаковићи у МЗ Брезово Поље село
и инвестиционо Пројектна документација Ул. Кожара од бр. 15 лијево нова улица, МЗ Бродуша

15.000,00

6.410,32

и инвестиционо Асфалтирање Улице Алосмана Топчића, МЗ Мераје

40.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута у Новом насељу Обреновићи у МЗ Горњи Брезик

20.000,00

и инвестиционо Замјена коловоза са израдом пројектне документације у Ул. С. Сокак, крак Тракошевићи,

34.200,00

МЗ Бродуша

и инвестиционо Асфалтирање пута према кући Иве Марошевић, МЗ Дубраве

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање крака Улице Суљагића сокак, МЗ Бродуша

20.000,00

и инвестиционо Асфалтирање Улице Ћамила Сијарића до броја 91

25.000,00

и инвестиционо Завршетак асфалтирања пута Циганлук у МЗ Горњи Рахић

10.000,00

и инвестиционо МЗ Плазуље – асфалтирање поред "Тимко" 350 м поред пилане Летић те према кућама

38.142,91

Ћурчић, Томић

и инвестиционо Асфалтирање пута до куће Цвијетина Игњића у МЗ Вучиловац
и инвестиционо Асфалтирање крака Вукосавачке улице од броја 181 до броја 189 у дужини од 270 м у МЗ

5.000,00
15.000,00

1. мај

и инвестиционо Асфалтирање пута засеок Шимићи, МЗ Уловић

15.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута Међаци–Јурићи, МЗ Г. Скакава

8.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута Подаревац–Лончаревићи, МЗ Горња Скакава

7.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута према кући Мишка Чумуровић, МЗ Бијела
и инвестиционо Асфалтирање пута према кући Мате Токина, МЗ Бијела

10.000,00

7.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута према кући Тадије Гељић, МЗ Бијела

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута према кући Грге Јурковић, МЗ Бијела

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање Семберске улице у МЗ Брезик

15.000,00

и инвестиционо Завршетак асфалтирања пута Марошевић–Анђеловићи, МЗ Дубраве

10.000,00

и инвестиционо Завршетак асфалтирања пута Хрговчићи, МЗ Дубраве

10.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута засеок Пурашевина, МЗ Станови

5.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута засеок Бабићи, Томић Лука у МЗ Бијела

5.000,00

и инвестиционо Асфалтирање лијевог крака пута Јовићи (кч 857 и 707/2) у МЗ Б. Поље село
и инвестиционо Наставак изградње пјешачке стазе засеок Сељани, МЗ Дубраве
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821600
821600
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821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
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Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање

и инвестиционо Асфалтирање Ул. М. Јурић Загорке, МЗ Кланац

36.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута до куће Бошњак Пеје, МЗ Приједор

20.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута засеок Стјепковица према кући Тадије Тадића, МЗ Приједор

15.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута Доње Дубравице – Бодериште – Репино Брдо у МЗ Доње

40.500,00

Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
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и инвестиционо Наставак асфалтирања пута кроз засеок Крушик у МЗ Сандићи

Дубравице

и инвестиционо Асфалтирање Крфске улице, МЗ Грчица
и инвестиционо Асфалтирање Омладинске улице, МЗ Ријеке
и инвестиционо Асфалтирање пута засеок Јозићи, МЗ Доњи Вукшић

5.000,00
10.000,00

8.000,00

и инвестиционо Завршетак асфалтирања пута дионица Илићи, МЗ Штрепци

10.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања од Јурковића према Шајкановићима, односно католичком гробљу у

10.000,00

МЗ Бијела

и инвестиционо Асфалтирање пута лијеви крак Стара ковачница у МЗ Попово Поље

2.931,44

и инвестиционо Асфалтирање пута у новом насељу Обреновићи (бр. парцеле 850), МЗ Горњи Брезик

20.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута на парцели број 3496/1 к. о. Брчко 1 по излагању – нови премјер испред

10.000,00

постојећих гаража а иза зграде која представља дио Улице бискупа Јосипа Стадлера од броја
9 до броја 1, Ново Брчко

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута засеок Никићи (Чанчаревићи) у МЗ Бијела

20.000,00

5.000,00

и инвестиционо Реконструкција цесте у Чађавцу, засеок Бркићи

10.000,00

и инвестиционо Реконструкција Улице Изидора Пољака у МЗ Мујкићи

45.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута према Вићи Станишићу у МЗ Горњи Брезик

10.000,00

и инвестиционо Контролна испитивања изведених радова и употребљених материјала

9.272,30

и инвестиционо Реконструкција локалног пута Л 4, дионица Зовик–Штрепци

22.237,59

и инвестиционо Реконструкција пута Л 9 Г. Рахић – Џигуре – Буквик, дионица Ћосети–Вујичићи

45.000,00

и инвестиционо Реконструкција некатегорисаног пута Брезово Поље село – Слијепчевићи

90.000,00

и инвестиционо Реконструкција локалног пута Л 17 Пурашевина–Крбети, дионица између Бузекаре и Крбета

90.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута на локалитету 3, МЗ Брезово Поље, Ново насеље

33.757,49

и инвестиционо Реконструкција Улице Арифа Дервишевића од бр. 1 у МЗ Кланац

36.000,00

и инвестиционо Реконструкција пута од магистралног пута М 14.1 поред цркве до локалног пута Л1
и инвестиционо Наставак асфалтирања пута према Пери Радовановићу и даље према гробљу у МЗ Доња

5.369,41
10.000,00

Брка

и инвестиционо Пројектовање, геомеханичка испитивања, надзор и инвестиционо-техничка документација
за реализацију капиталних пројеката

5.535,76

и инвестиционо Асфалтирање Улице Николе Тесле од бр. 21 до бр. 25 у МЗ Грчица

10.000,00

и инвестиционо Изградња крака Улице Јована Јовановића Змаја према Луци у дужини од око 120 м у МЗ

25.000,00

Српска Варош

и инвестиционо Наставак санације асфалтног пута у засеоку Снагићи, МЗ Боће

15.000,00

и инвестиционо Реконструкција локалног пута Л 11 Село Брезово Поље – Попово Поље – Ражљево према

12.176,57

Мртвици, дионица од магистралног пута М 14.1

и инвестиционо Асфалтирање ул. спој Нушићева – Клостерска, МЗ Центар 4

20.000,00

и инвестиционо Реконструкција улице – спој Херцеговачке улице са Ул. Ј. Чампаре 100 м, МЗ Центар II

80.000,00

и инвестиционо Израда пројектне документације за реализацију одобрених капиталних пројеката

110

6.611,68
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и инвестиционо Наставак изградње и асфалтирање Ул. Михајла Лалића, МЗ 1. мај

27.000,00

и инвестиционо Реконструкција дијела пута у засеоку Лукићи према Буковцу, МЗ Улице

15.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута у МЗ Бијела, засеок Јурковићи

20.000,00

и инвестиционо Пројектовање и почетак радова на изградњи моста у МЗ Маоча, локација "Бољи живот"

44.172,00

и инвестиционо Иницијална средства за асфалтирање Вукосавачке улице МЗ 1. мај

5.000,00

и инвестиционо Замјена дијела коловоза улице према Башићима до бр. 330, МЗ Маоча

36.000,00

и инвестиционо Изградња трим-стазе око градског парка, МЗ Центар

75.600,00

и инвестиционо Замјена дијела коловоза у Ул. Ајановића према ОХР-у, МЗ Колобара

20.000,00

и инвестиционо Пројектовање и просијецање улице код Антуновић БП, МЗ Мујкићи

12.000,00

и инвестиционо Реконструкција и насипање макадамског пута у засеоку Драгичевић – Кисићи –

10.000,00

Цвјетиновићи, МЗ Горње Дубравице

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута у засеоку Станишићи у МЗ Горњи Брезик према кући Виће

20.000,00

Станишића, МЗ Горњи Брезик

и инвестиционо Наставак асфалтирања Улице Николе Шопа од броја 83 до броја 93, насеље Пирометал

15.000,00

Гредице I

и инвестиционо Наставак изградње и асфалтирања Ул. Стевана Мокрањца поред складишта Славуј према

27.000,00

новом насељу МЗ Грчица

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута у засеоку Шумари према кући Чедомира Перића у МЗ Бузекара

10.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута према мјесном гробљу у МЗ Бузекара

10.000,00

и инвестиционо Уређење зелених површина и садња дрвећа у централном дијелу МЗ Илићка

5.053,14

и инвестиционо Наставак изградње Улице Бранка Ћопића у дужини од 130 метара "Ш" насеље

15.000,00

и инвестиционо Реконструкција пута Доње Дубравице – Бодериште

45.000,00

и инвестиционо Реконструкција моста на старом кориту ријеке Тиње и уређење приступних путева МЗ
Плазуље

5.000,00

и инвестиционо Реконструкција Ул. Бранислава Нушића

90.000,00

и инвестиционо Реконструкција Улице Бакије Селимовића (поткова) од куће Делић Мирсада према кући

17.683,40

Мехмедовић Мехмеда

и инвестиционо Наставак асфалтирања VI улице МЗ Илићка

1.518,30

и инвестиционо Асфалтирање дијела Семберске улице ка броју 14 – десно, МЗ Доњи Брезик

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута у засеоку Гајићи у МЗ Горње Дубравице

18.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута према Рајку Арсенићу у МЗ Крепшић

13.000,00

и инвестиционо Асфалтирање дијела Улице Љубомира Крсмановића од главног пута ка броју 59 – лијево,

10.000,00

МЗ Доњи Брезик

и инвестиционо Реконструкција и санација Ул. Павла Савића од броја 37 до броја 87, са спајањем на улицу

63.000,00

Илићка 11, МЗ Грчица

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута према гробљу у Плазуљама – Горицама у МЗ Горице

4.564,21

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута Станови–Поточари кроз викенд насеље МЗ Станови

20.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута према кући Вукосаве Лукић у МЗ Вучиловац

18.000,00

и инвестиционо Асфалтирање крака Улице браће Кауриновић у МЗ Грчица

10.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута у засеоку Крушик од пута за Ражљево према МЗ Сандићи

34.200,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута поред сточне пијаце к.ч. 752 у МЗ Горњи Брезик
и инвестиционо Асфалтирање пута у Улици Бакије Селимовић у дужини од 100 м (лијеви крак) до броја 86,
МЗ Ивици

111

7.000,00
20.000,00
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и инвестиционо Наставак асфалтирања пута Вукосавачка ул. од броја 137 до броја 140 у МЗ 1. мај

10.000,00

и инвестиционо Реконструкција некатегорисаног пута Ражљево–Крбети–Бузекара кроз засеок Томићи

10.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута Л - 5 од Сарића према Мртвици у МЗ Ражљево

25.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута од куће Николе Пантелића према споменику и главном путу у

20.000,00
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и инвестиционо Наставак асфалтирања пута у новом насељу Обреновићи, МЗ Горњи Брезик

20.000,00

и инвестиционо Одвод оборинских вода и изградња тротоара од раскрснице према кући Саве Томића у МЗ

10.000,00

МЗ Буквик

и инвестиционо Асфалтирање пута к.ч. 484 од куће Лазе Симикића према главном путу у МЗ Крбети

20.000,00

и инвестиционо Насипање макадмских путева у МЗ Грбавица, Плазуље, Вучиловац, Крепшић 1

15.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута од куће Невенке Гајић према главном путу у МЗ Горње Дубравице

10.000,00

и инвестиционо Реконструкција и насипање пута к. ч. 16/3 к. о. Грбавица
и инвестиционо Наставак изградње асфалтног пута према дому за старе у МЗ Горњи Брезик
и инвестиционо Наставак асфалтирања Ул. Милана Хаџиристића к. ч. 196/3 у МЗ Грчица

5.500,00
20.000,00

4.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута према Милану Којићу МЗ Горњи Брезик

20.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пјешачке стазе у МЗ Поточари

20.000,00

и инвестиционо Уређење макадамског пута к. ч. 608 к. о. Поточари у МЗ Поточари

12.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута – преко пута цркве у МЗ Поточари

30.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања Ул. Адила еф. Чокића у МЗ Ријеке (први крак десно поред џамије)

25.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута Паланка – Горњи Рахић у МЗ Паланка

13.000,00

и инвестиционо Израда пројектне документације за реконструкцију улица Е. Мулабдића и проф. М.

12.000,00

Синанагића у МЗ Центар 5

и инвестиционо Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу Ул. Суљагића сокак са

50.000,00

припадајућим краковима у МЗ Бродуша (ставка укључује извођење грађевинских радова
на реконструкцији и изградњи)

Ражљево

и инвестиционо Наставак реконструкције Улице Људевита Гаја поред обућара Гуливер ка солитеру, МЗ

10.000,00

Центар 4

и инвестиционо Наставак изградње и асфалтирање улице од капеле поред трговине Шарић до краја у дужини од

15.000,00

350м, к. ч. 349/11, к. о. Гредице

и инвестиционо Завршетак изградње и асфалтирање са регулисањем раскрснице код трафостанице горња улица

15.000,00

Марићи до трафостанице

и инвестиционо Асфалтирање дијела Семберске улице од броја 20 до броја 18б, поред складишта Рикановић у

10.000,00

МЗ Доњи Брезик

и инвестиционо Наставак изградње пјешачке стазе у МЗ Доњи Брезик, дио који није завршен у Ул.

10.000,00

Љубомира Крсмановића до пјешачког прелаза за школу

и инвестиционо Наставак реконструкције Крфске улице у МЗ Грчица

20.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута Тадићи–Кисићи у МЗ Горњи Брезик

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање улице поред складишта у МЗ Поточари

15.000,00

и инвестиционо Реконструкција и насипање пута к. ч. 326/91 к. о. Брод

5.500,00

и инвестиционо Реконструкција пута на к. ч. 50/3 к. о. Брезово Поље

5.000,00

и инвестиционо Изградња пута у МЗ Брка, поред џамије (Стара Брка) према Међицама

10.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута од циглане до куће Тодора Митровића у дужини 200 м у Новом

10.000,00

насељу Брезово Поље

и инвестиционо Асфалтираје пута к. ч. 253 к. о. Вучиловац у МЗ Вучиловац

15.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута к. ч. 1102/5 у МЗ Плазуље

15.000,00
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и инвестиционо Наставак асфалтирања Улице Улички пут к. ч. 353/2 к. о. Брчко 2 у МЗ Глухаковац

20.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута уз фудбалско игралиште Ул. Љубомира Крсмановића од броја 115

15.000,00

до броја 143 у МЗ Доњи Брезик

и инвестиционо Асфалтирање пута у насељу Анићи – Шумари, Ул. Јуре Каштелана број 75 и 76, к. ч. 1829-/1 у
МЗ Доњи Брезик

15.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута у засеоку Петровићи у МЗ Горње Дубравице

10.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута у засеоку Томићи у МЗ Горње Дубравице

20.000,00

и инвестиционо Завршетак асфалтирања Гајића пута у МЗ Поточари

10.000,00

и инвестиционо Реконструкција дијела Улице Јосипа Козарца, МЗ 4. јул

30.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања Ул. Дервиша Сушића према МЗ 4. јул, Диздаруша

7.000,00

и инвестиционо Асфалтирање ул. поред куће Хоџић Ахмеда, Шаторовићи

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута од Рашљана до Горње Скакаве

67.500,00

и инвестиционо Додатна средства за асфалтирање пута МЗ Ријеке од фирме Кајзер до Чардаклије
и инвестиционо Санација штете – Реконструкција оштећења узрокованих поплавама на локалном путу Л-22

200.000,00
20.675,16

Маоча–Исламовац – поткомпонента 2А

и инвестиционо Санација штете – Реконструкција оштећења узрокованих поплавама на локалном путу Л-3

22.523,55

Маоча–Рашљани – поткомпонента 2А

и инвестиционо Санација штете – Реконструкција моста преко ријеке Тиње (Бранков мост) у МЗ Бијела у

60.380,36

засеоку Цвијановићи – поткомпонента 2А

и инвестиционо Асфалтирање дијела Ул. Љ. Крсмановића, од бр. 105 до бр. 117, МЗ Доњи Брезик

20.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања Новобродске улице у МЗ Брод

20.000,00

и инвестиционо Асфалтирање Улице Фазловића, МЗ Бродуша

20.000,00

и инвестиционо Додатна средства за асфалтирање пута поред школе, главни пут Паланка–Боће

13.000,00

и инвестиционо Наставак изградње асфалтног пута Ћосети–Маоча

27.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања Ул. Ивана Мажуранића (бр. парцеле 2832/16, 2835 к. о. Брчко 3), МЗ

30.000,00

1. мај

и инвестиционо Асфалтирање пута у засеоку Краљевићи у МЗ Слијепчевићи

15.000,00

и инвестиционо Реконструкција Улице Људевита Гаја ка солитеру поред обућара "Гуливера" у МЗ Центар 4

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута од Мераје до капеле, МЗ Липовац

20.000,00

и инвестиционо МЗ Ивици – реконструкција Улице Ј. Игњатовића

45.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута к.ч. 169 у мјесној заједници Бузекара

31.500,00

и инвестиционо Асфалтирање пута поред просторија МЗ Плазуље, лијево, други пут према кућама Вуковића,

15.000,00

Бигића...120 м у МЗ Плазуље

и инвестиционо Асфалтирање пута к. ч. 712 у МЗ Трњаци

15.000,00

и инвестиционо Асфалтирање споја Улице Бареш и улице IV јул 4

15.000,00

и инвестиционо Асфалтирање првог пута на лијевој страни од главног пута према Пљоштарама у МЗ

10.000,00

Грбавица

и инвестиционо Реконструкција дијела Ул. Х.А. Тача у насељу Росуље (од трафо станице према мосту) у

20.000,00

МЗ Мераје

и инвестиционо Додатна средства за асфалтирање пута насеље Пећине к. о. Маоча

10.000,00

и инвестиционо Завршетак реконструкције крака Ул. Ајановић у МЗ Колобара (од Техничке школе према

10.000,00

Фицибајеру)

и инвестиционо Изградња дијела Улице Суље Кахримана у МЗ Кланац, крак улице од пружног прелаза за

35.000,00

МЗ Ријеке према Личком мосту

и инвестиционо Асфалтирање дијела Улице Лејлића у МЗ Глухаковац, од раскршћа према кући Мирсе Калесића
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и инвестиционо Наставак асфалтирања Улице Бареш у МЗ Диздаруша (од броја 72 до броја 93)

20.000,00

и инвестиционо Пројектовање и почетак изградње пута Брежђа–Табаци

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање Ул. Алосмана Топчића, МЗ Мераје

15.000,00

и инвестиционо Пројектовање бочних кракова Улице Бареш

15.000,00

и инвестиционо Асфалтирање Ул. Диздаруша 1 од куће Карахасановић Шефика

10.000,00

и инвестиционо Иницијална средства за пројектовање и почетак изградње Пешталића сокака у МЗ Брка

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање Улице Алосмана Топчића

15.000,00

и инвестиционо Асфалтирање у Улици Бакије Селимовића од броја 27 до броја 39 у МЗ Ивици

20.000,00

и инвестиционо Асфалтирање у Улици Бакије Селимовића од броја 68 до броја 78 у МЗ Ивици

25.000,00

и инвестиционо На постојећим тротоарима МЗ Мераје до пруге у МЗ Бродуша, извршити спуштање
постојећих ивичњака за несметано кретање инвалидних лица
и инвестиционо Наставак изградње тротоара у МЗ Бродуша из смјера пруге ка мосту на Кланцу (десна

10.000,00

страна)

20.000,00

и инвестиционо Додатна средства за наставак асфалтирања Новобродске улице

20.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута поред куће Ахметбашић Мустафе у МЗ Паланка

12.000,00

и инвестиционо Израда пројектне документације за изградњу пута у МЗ Брка (тзв. Џајића пут поред
Кинга)
и инвестиционо Наставак асфалтирања дијела Улице фра Мажуранића до моста на ријеци Зовичици

10.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута Подаревац у МЗ Горња Скакава

20.000,00

и инвестиционо Замјена пода на мосту "Марићка" у МЗ Д. Скакава

5.000,00

5.000,00

и инвестиционо Насипање коловозног застора макадамских путева насипним материјалом у МЗ Доња
Скакава
и инвестиционо Асфалтирање пута Возетићи у МЗ Дубраве

50.000,00

и инвестиционо Насипање коловозног застора макадамског пута – Пањик у МЗ Дубраве насипним
материјалом
и инвестиционо Наставак изградње пјешачке стазе Лукићи–раскрсница у МЗ Дубраве

10.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута према кући Туње Радошевић у МЗ Дубраве

15.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута Чулићи–Матијевићи у МЗ Сеоњаци

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута према НК "Динамо" у МЗ Приједор

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута к .ч. 514 у МЗ Трњаци

10.000,00

и инвестиционо Наставак реконструкција пута Тополик–Приједор, МЗ Приједор

70.000,00

и инвестиционо Насипање коловозног застора макадамског пута Обори насипним материјалом, МЗ
Јагодњак
и инвестиционо Наставак асфалтирања пута Горња Скакава – Мојка у МЗ Горња Скакава

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута Липовац–Биберовићи у МЗ Горња Скакава

10.000,00

и инвестиционо Наставак изградње асфалтног пута Лончаревићи–Подаревац у МЗ Горња Скакава

15.000,00

и инвестиционо Наставак изградње асфалтног пута Ламешићи у МЗ Г. Скакава

20.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута Липовац–Биберовићи у МЗ Бијела

10.000,00

и инвестиционо Завршетак асфалтирања пута Гељићи, МЗ Бијела
и инвестиционо Асфалтирање пута број 486/2 у дужини од 120 метара у МЗ Трњаци
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20.000,00

15.000,00

6.000,00
15.000,00

Планска година:
Економски
код:
821600
821600
821600
821600

821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600

Врста расхода

Опис расхода

2017.
Буџет 2017.

20.000,00

Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање

и инвестиционо Наставак изградње и асфалтирања улице у МЗ Глухаковац, Плазуљска 27ц према
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и инвестиционо Асфалтирање цесте, од главног пута према кући Миодрага Андрића у МЗ Уловић

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута према Ловрићима у МЗ Доњи Рахић

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута према гробљу у МЗ Доњи Рахић

20.000,00

и инвестиционо Реконструкција и асфалтирање Сеновић пута у МЗ Горице

10.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута од насељеног мјеста Ђукићи према главном путу у МЗ Липовац

15.000,00

Сребреничком сокаку

и инвестиционо Довршетак асфалтирања пута Јурићи у МЗ Приједор

4.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута према кући Стјепана Мркоњића у МЗ Улице

12.000,00

и инвестиционо Насипање коловозног застора макадамских путева насипним материјалом у МЗ Крепшић

14.000,00

II, Горице, Марковић Поље, Ланишта, Вукшић, Доњи Рахић, Липовац, Уловић, Витановићи,
Улице

и инвестиционо Реконструкција моста на излазу из села према Обједу у МЗ Крепшић 2

7.000,00

и инвестиционо Пресијецање цесте и постављање бетонских цијеви код зграде МЗ Крепшић 2

12.000,00

и инвестиционо Насипање коловозног застора макадамских путева насипним материјалом, МЗ Пољаци

20.000,00

и инвестиционо Реконструкција и насипање пута Ендек у МЗ Вукшић
и инвестиционо Наставак асфалтирања пута од капеле према Тиквићима – Бугарови, Башче у МЗ Јагодњак
и инвестиционо Реконструкција пута Брчко–Штрепци, дионица од Боћа према Брчком

7.000,00
10.000,00
180.000,00

и инвестиционо Наставак изградње тротоара у Горичкићима у МЗ Боће

15.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута према Бан брду у МЗ Бодериште

13.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута у засеоку Кларићи у МЗ Боће

10.000,00

и инвестиционо Наставак реконструкције пута према Цркви у МЗ Горњи Зовик

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута у засеоку Мартићи у МЗ Штрепци

15.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута у засеоку Пејићи у МЗ Штрепци

10.000,00

и инвестиционо Насипање коловозног застора макадамских путева насипним материјалом, МЗ Д.

40.000,00

Скакава, Пољаци, Јагодњак, Башче

и инвестиционо Насипање пута у дужини од 1.500 метара у МЗ Станови

10.000,00

и инвестиционо Наставак реконструкције асфалтног пута од Шуковице према Доњем Вукшићу у МЗ Вукшић

35.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута према православном гробљу, МЗ Бијела

20.000,00

и инвестиционо Регулисање оборинских вода на дијелу пута к. ч. 127 и к. ч. 118 у МЗ Бузекара

10.000,00

и инвестиционо Уређење пута к. ч. 974 у МЗ Бузекара

10.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута Микићи–Савићи–Петровићи у МЗ Бузекара

10.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута у засеоку Додићи у МЗ Бузекара

10.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута поред куће Милутина Радовановића према Петковачи у МЗ

20.000,00

Брезово Поље село

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута у засеоку Илићи у МЗ Брезово Поље село

8.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута к. ч. 860/1 у МЗ Брезово Поље село

12.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута к. ч. 321 у МЗ Брезово Поље село

10.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута Грујићи – Живковићи у МЗ Трњаци

10.000,00
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и инвестиционо Асфалтирање пута на локалитету Гњидавица бр.2 у дужини од 300 метара у МЗ Брезово

2017.
Буџет 2017.

20.000,00

Поље – Ново насеље

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута кроз Вујичиће у МЗ Буквик

15.000,00

и инвестиционо Завршетак асфалтирања Улице Јосипа Козарца у МЗ 4 Јули

20.000,00

и инвестиционо Уређење зелених површина у МЗ Илићка у складу са регулационим планом

20.000,00

и инвестиционо Асфалтирање улице иза полигона (иза бензинске пумпе) и рјешавање проблема оборинских
вода у МЗ Илићка

5.000,00

и инвестиционо Уређење парка код школе у МЗ Илићка

10.000,00

и инвестиционо Пројектовање и почетак изградње наставка Улице 11 у МЗ Илићка

10.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута у Мајсторовићима у МЗ Вучиловац

10.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута до куће Цвијетина Игњића у МЗ Вучиловац
и инвестиционо Пројектовање и уређење дијела макадамског пута (к. ч. 4199/9, 4109/9, 4190/8, 4190/7)

5.000,00
10.000,00

к. о. Брод, МЗ Брод

и инвестиционо Асфалтирање пута од регионалног пута Брчко–Бијељина до куће Преде Петровића у дужини

10.000,00

од 100 метара у МЗ Брезово Поље – Ново насеље

и инвестиционо Садња стабала дрвећа у МЗ Илићка у складу са регулационим планом у МЗ Илићка

5.000,00

и инвестиционо Уређење дијела пута к. ч. 121 - к. ч. 858 у МЗ Слијепчевићи

13.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута у засеоку Шумари у МЗ Сандићи

15.000,00

и инвестиционо Засеок Лујићи – наставак асфалтирања пута од раскрснице према кући Вида Максића у

15.000,00

дужини од 140 метара у МЗ Сандићи

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута према кући Саве Ђурића у МЗ Ражљево

10.000,00

и инвестиционо Завршетак асфалтирања пута према кући Илије Мићић у МЗ Ражљево

10.000,00

и инвестиционо Реконструкција пута на парцелама к. ч. 146/38, 146/33, 146/26 и 146/23 које се налазе у

30.000,00

к.о. Грбавица у МЗ Плазуље

и инвестиционо Уређење дијела пута к. ч. 489 у МЗ Крбети

10.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута к. ч. 478 – Симикићи у МЗ Крбети

10.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута кроз Џигуре у МЗ Буквик

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута к. ч. 28 (од пилане Симић према кући Драгана Лукића) у МЗ Крбети

10.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута кроз село Лукавац према Џигурама у МЗ Буквик

15.000,00

и инвестиционо Асфалтирање дијела Ул. Љ. Крсмановића од бр. 296 до бр. 304 у МЗ Доњи Брезик

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање дијела Ул. Љ. Крсмановића од бр. 286 у МЗ Доњи Брезик

20.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута Петровићи у МЗ Доњи Брезик

20.000,00

и инвестиционо Завршетак асфалтирања крака Улице Николе Шопа од броја 62 до броја 68 у МЗ Гредице 1

15.000,00

и инвестиционо Пројектовање, изградња и асфалтирање (проширење главне улице) од трговине Зарић до

15.000,00

капеле у МЗ Гредице 1

и инвестиционо Асфалтирање пута Улица Ратка Крпића у МЗ Горњи Брезик

8.000,00

и инвестиционо Завршетак асфалтирања Улице Улички пут, друга улица лијево у МЗ Глухаковац

10.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања главног пута кроз Гајеве у МЗ Буквик

15.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута од куће Слободана Пудића до куће Жарка Варцаковића у МЗ

15.000,00

Грбавица

и инвестиционо Асфалтирање крака пута к. ч. 487 (ка кући Д. Лазаревића у МЗ Крбети) у МЗ Крбети

15.000,00

и инвестиционо Асфалтирање сокака у МЗ Рашљани према кући Шефкије Захиревића

10.000,00

116

Планска година:
Економски
код:
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600

Врста расхода
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање

Опис расхода

2017.
Буџет 2017.

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута Сељани (Возетићи) МЗ Дубраве

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута у Репином Брду – пут Просина

20.000,00

и инвестиционо Реконструкција тротоара у Улици Кантарџића у МЗ Колобара
и инвестиционо Реконструкција и проширење пута од моста код фирме "Kaizer" према регионалном путу Р
460 МЗ Ријеке

2.067,77
72.000,00

и инвестиционо Реконструкција и санација Улице Павла Савића од бр.37 до бр.87 МЗ Грчица

63.000,00

и инвестиционо Асфалтирање Улице Асима Дервишевића МЗ Колобара

63.000,00

и инвестиционо Асфалтирање крака Улице Стари Расадник према дијелу Улице Хоџарино брдо МЗ Стари

36.000,00

Расадник

и инвестиционо Асфалтирање улице у МЗ Бродуша од Фазловића до Тракошевића

20.000,00

и инвестиционо Реконструкција Улице Ферхата Мујановића насеље Мујкићи

20.000,00

и инвестиционо Асфалтирање улице између броја 272 и 274 Мостарске улице МЗ Брод

25.000,00

и инвестиционо Асфалтирање Улице Алексе Шантића, МЗ Српска Варош

59.000,00

и инвестиционо Асфалтирање главномг пута кроз насеље Ћосети са оборинском канализацијом

27.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута Брежђа, МЗ Маоча

31.500,00

и инвестиционо Асфалтирање крака Улице М. Ризвића у МЗ Кланац

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање крака Улице Мусе Ћ. Ћатића десно поред џамије МЗ Кланац

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање Улице Кланац I

10.000,00

и инвестиционо Проширење Улице Лејлића насеље Глухаковац

20.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања Улице Лејлића од броја 173 до броја 167 МЗ Глухаковац

27.000,00

и инвестиционо Асфалтирање (спајање пута) од куће Ибрахимовић Бериза до куће Ковачевић Ехлимана бр.

20.000,00

12, МЗ Диздаруша

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута Шумари МЗ Сандићи
и инвестиционо Наставак радова у засеоку Васићи, МЗ Трњаци

10.000,00

8.000,00

и инвестиционо Асфалтирање Улице Заима Мушановића од броја 38А у МЗ Диздаруша

20.000,00

и инвестиционо Завршетак асфалтирања пута Томшића пут Дубраве

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута Ћосети –Вујичићи (брдо Ћосети)

20.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута Горњи Рахић – Исламовац

20.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута од мераје према кући Грге Ковачевић, МЗ Д. Рахић

1.990,21

и инвестиционо Асфалтирање пута према кући Иве Јозић, МЗ Крепшић

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута према кући Марка Илијић, МЗ Крепшић

10.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања од куће Иве Босанкић према главном путу, МЗ Витановићи

25.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута засеок Павићи, МЗ Витановићи

9.190,00

и инвестиционо Асфалтирање пута Сендићи у МЗ Горице

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање Улице Бакије Селимовић од 153 до 95, МЗ Ивици

63.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута према кући Бербић Сенада Горњи Рахић

10.000,00

и инвестиционо Зацјевљивање канала и проширење пута на Карића брду Горњи Рахић

10.000,00

117

Планска година:
Економски
код:
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600

Врста расхода
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање

Опис расхода

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута у засеоку Станишић МЗ Горњи Брезик

2017.
Буџет 2017.

10.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања крака Ул. Близна бр. парцеле 539 у дужини 50 м у МЗ Д. Брезик

7.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута Будечи, МЗ Ражљево

7.787,11

и инвестиционо Асфалтирање пута према кући Курталић Јакуба МЗ Маоча

15.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања Ул. Јосипа Козарца, крак бр. парцеле 601/1, МЗ 4. јул

20.000,00

и инвестиционо Асфалтирање Турсуновића сокака, МЗ Брка

15.000,00

и инвестиционо Исправљање двије кривине на путу Сандићи–Кобилић–Брезик у брду Габела

20.000,00

и инвестиционо Наставак изградње пута од засеока Брдо до Православног гробља МЗ Бијела

6.764,69

и инвестиционо Асфалтирање пута код Мујкић Смаила, МЗ Маоча

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута на локалитету Гњидавица бр.2 Брезово Поље Ново насеље

40.500,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута у засеоку Радовановићи МЗ Брезово Поље Село

20.000,00

и инвестиционо Асфалтирање Улице Мали Авдић од куће Хоџић Махмута до Авдић Изудина, МЗ Шаторовићи

2.915,41

и инвестиционо Асфалтирање пута на парцели 4031 и 4036/2 у МЗ Горњи Рахић

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута од куће бр. 64 Илић Богољуба до бр. 63 Илић Симе МЗ Бузекара

16.000,00

и инвестиционо Асфалтирање Семберске улице од бр.18А МЗ Доњи Брезик

15.000,00

и инвестиционо Наставак изградње пута у засеоку Томићи од пута Л - 13 према засеоку Томићи, МЗ
Горње Дубравице

6.028,18

и инвестиционо Асфалтирање пута Нинићи–Њиверице у МЗ Боће

15.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута према кући Маријана Августиновић Уче (100 м) Приједор

15.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута, десна страна од плавог моста, МЗ Горњи Рахић

27.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута у насељу Хукељи ка Ахмету Зајићу, МЗ Ограђеновац

20.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута Петровићи, МЗ Доњи Брезик

20.000,00

и инвестиционо Асфалтирање и зацјевљење пута "Махала" ка Џеваду Муратовићу, МЗ Рашљани

20.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута Бикића сокак према кући Јусуфа Курталића, МЗ Маоча

15.000,00

и инвестиционо Реконструкција пута са изградњом оборинске канализације у МЗ Г. Рахић код куће

20.000,00

Каралић Касима

и инвестиционо Асфалтирање пута Мендеши – према Пигиној кући, МЗ Бијела

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута према кући Стјепана Вилушића, МЗ Бијела

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута према кући Славке Дејановић, МЗ Бијела

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута према кући Анте Ламешића, МЗ Г. Скакава

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута од релеја према Кајкићима, МЗ Г. Скакава

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута у Слугановићима, према кући Марка Слугановића (100 м), Витановићи

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута према кући Видана Радошевића у МЗ Боће

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање и уређење пута ка малом игралишту, МЗ Чанде

36.000,00

и инвестиционо Реконструкција пута према Радошевићима, МЗ Доње Дубравице

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање Улице Ћамила Сијарића, МЗ Диздаруша ка Тањићима

15.000,00
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2017.
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Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање

и инвестиционо Асфалтирање пута Мемића код Мемић Самида, МЗ Шаторовићи

20.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута у засеоку Видовићи према кући Стојана Симића, дужина 350 м, МЗ

40.000,00

Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање

и инвестиционо Реконструкција пута у засеоку Пејићи на к. ч. 3458 к. о. Скакава Доња

Крбети

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута Живковићи–Грујићи у МЗ Трњаци

27.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута према кући Ракић Зоре, МЗ Гредице II

20.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута заселак Додићи у МЗ Бузекара

19.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута к.ч. 321 у МЗ Брезово Поље Село

15.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута к.ч. 699 у МЗ Трњаци

20.000,00

и инвестиционо Реконструкција пута кроз МЗ Трњаци, МЗ Трњаци

20.000,00

и инвестиционо Завршетак асфалтирања пута у засеоку Лукићи, к.ч. 480, МЗ Крбети

15.000,00

и инвестиционо Завршетак асфалтног пута према Зајићима насеље Хукељи

10.000,00

и инвестиционо Наставак радова на асфалтирању пута од Дома према Калајџијама у МЗ Штрепци

10.000,00

и инвестиционо Спој Улице Радивоја Кораћа са Улицом Николе Тесле, МЗ Грчица

30.000,00

и инвестиционо Наставак изградње мини-обилазнице Чардаклије (додатна средства)

200.000,00

и инвестиционо Замјена коловоза и подземних инсталација у Крфској улици у дужини од 350 м, МЗ Грчица

45.000,00

и инвестиционо Замјена коловоза и подземних инсталација у Крфској улици у дужини до 350 метара, МЗ

45.000,00

Грчица

и инвестиционо Реконструкција асфалта и тротоара у Ул. Ахмета Кобића у дужини од 160 метара, МЗ Брчко

49.500,00

Ново

и инвестиционо Асфалтирање пута у засеоку Китићи, крак према Лукићима, МЗ Вучиловац
и инвестиционо Наставак реконструкције дијела Узуновића улице

20.000,00
700.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута према Маочи, МЗ Ћосети

45.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута на парцели број 3496/1 к. о. Брчко 1 по излагању – нови премјер испред

23.192,20

постојећих гаража, а иза зграде која представља дио Улице бискупа Јосипа Стадлера од броја
9 до броја 1, Ново Брчко

и инвестиционо Рјешавање одводње оборинских вода Грчица – Диздаруша у МЗ Грчица – завршетак I крака
оборинског колектора у Ул. Стевана Мокрањца

и инвестиционо Реконструкција пута од улаза у мјесну заједницу Чанде до мјесног дома
и инвестиционо Асфалтирање пута према спомен-кући Бошка Перића Пеше

30.000,00

8.000,00
36.000,00

4.000,00

и инвестиционо Наставак изградње Улице Милене Павловић-Барили у МЗ Мујкићи

13.954,36

и инвестиционо Асфалтирање пута према кући Боре Пудића, МЗ Грбавица

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута Мркоњићи (Марко Мркоњић), МЗ Улице

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута према кући Јозе Шољић, МЗ Улице

10.000,00

и инвестиционо Асфалтирање Томића пута, МЗ Горице

20.000,00

и инвестиционо Наставак асфалтирања пута Лујићи–Стокановићи, засеок Лујићи, МЗ Сандићи

20.000,00

и инвестиционо Асфалтирање пута Мартиновићи–Гељићи, МЗ Д. Скакава

20.000,00

Пододјељење за јавне објекте

484.049,70

24030001 Пододјељење за јавне објекте

484.049,70

821200

Набавка грађевина

Изградња културног центра

150.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња зграде Полиције

65.543,27
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Реконструкција и инвестиционо Наставак радова на градском стадиону
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Буџет 2017.

268.506,43

Пододјељење за јавни саобраћај и одржавање возила

50.000,00

24040001 Пододјељење за јавни саобраћај и одржавање возила

50.000,00

821300

25
2503

Набавка опреме

Набавка софтвера за праћење натуралних и финансијских података о употреби возног парка

50.000,00

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНИ РЕГИСТАР

500.203,86

Пододјељење за катастарске књиге

114.638,02

25030001 Пододјељење за катастарске књиге

114.638,02

Набавка сталних средстава у
облику права

114.638,02

821500

2506

Набавка катастарског софтвера за потребе Владе Брчко дистрикта БиХ – наставак пројекта

Служба за архив

385.565,84

25060001 Служба за архив

385.565,84

821600

26

Реконструкција и инвестиционо Реконструкција и инвестиционо одржавање зграде Архив града Брчко
одржавање

385.565,84

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ

2.100,00

Комисија за хартије од вриједности

2.100,00

26010001 Комисија за хартије од вриједности

2.100,00

2601
821300

27
2701

Набавка опреме

Набавка принтера, ормара и столица

2.100,00

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ

4.656.722,81

Канцеларија за управљање јавном имовином

4.656.722,81

27010001 Канцеларија директора
821100

Набавка земљишта и шума

821300

Набавка опреме

11.490,37
Набавка земљишта и осталих материјалних средстава за рјешавање предмета Канцеларије у
вези са стицањем имовине Брчко дистрикта БиХ

2.226,03

Набавка рачунарске и остале канцеларијске опреме

9.264,34

27010003 Сектор одржавања
821200

Набавка грађевина

821200

Набавка грађевина

821200
821200
821200

4.645.232,44
Изградња ограде око стадиона ФК Југовић, МЗ Гредице 1

10.000,00

Завршетак објекта МЗ Јагодњак – спољни радови и фасаде, као и приступне стазе према
објекту, МЗ Јагодњак

30.000,00

Набавка грађевина

Наставак изградње Дома омладине у Крепшићу

Набавка грађевина

Завршетак изградње читаонице у Новом насељу Ивици

25.000,00
10.000,00

Набавка грађевина

Иницијална средства за пројектовање и изградњу спрата постојећег објекта мјесне

15.000,00

заједнице Ограђеновац
821200

Набавка грађевина

Наставак изградње централног трга у МЗ Маоча

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње трибина на фудблском игралишту, МЗ Крепшић

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња зграде МЗ Доњи Вукшић, насеље Вукшић

30.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња нове зграде МЗ Марковић Поље

50.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња кошаркашког игралишта МЗ Илићка

821200

Набавка грађевина

Изградња зграде за рјешавање потпуног збрињавања породица погинулих бораца из реда
српског народа, који живе као подстанари у алтернативном смјештају, а имају статус
породица погинулог борца

821200

Набавка грађевина

Изградња пратећег објекта са мокрим чвором уз игралиште за мале спортове на Столину у
МЗ Столин

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње трибина фудбалског клуба МЗ Поточари

821200

Набавка грађевина

Изградња спортске дворане у Поточарима, МЗ Поточари

821200

Набавка грађевина

Иницијална средства за пројектовање и изградњу читаонице у Новом насељу Ивици у МЗ
Ивици Ново насеље

821200

Набавка грађевина

Завршетак радова на објекту Дома културе МЗ Маоча

33.905,53

821200

Набавка грађевина

Иницијална средства за доградњу велике сале – просторија у МЗ Илићка

18.485,00

821200

Набавка грађевина

Изградња дјечје играонице у МЗ Пирометал с пратећом опремом (тобоган, клацкалица,
љуљачка)

20.000,00

821200

Набавка грађевина

Завршетак изградње стадиона и изградња трибина у МЗ Горњи Рахић

821200

Набавка грађевина

Завршетак изградње трибина на фудбалском стадиону МЗ Диздаруша

821200

Набавка грађевина

Изградња игралишта за баскет, уређење стаза са клупама и зеленилом (мали парк), изградња
артеског бунара у МЗ Крепшић

821200

Набавка грађевина

Изградња споменика цивилним жртвама рата у Брчком
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7.526,03

821200

Набавка грађевина

Изградња објекта читаонице у МЗ Буковац на постојећим темељима

821200

Набавка грађевина

Изградња трибина на фудбалском игралишту у МЗ Крепшић

821200

Набавка грађевина

Изградња трибина на стадиону за мали фудбал X Основна школа Бијела

821200

Набавка грађевина

Изградња Дома културе у МЗ Шаторовићи

821200

Набавка грађевина

Изградња спортске сале у МЗ Буквик

40.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак радова на фудбалском игралишта ОФК Брезик Горњи Брезик, МЗ Горњи Брезик

20.000,00

821600

Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање

и инвестиционо Реконструкција водоводне мреже – замјена водоводних вентила на постојећој мрежи у

Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање

и инвестиционо Капитална средства Царине – Царински терминал – реконструкција објекта граничног прелаза

821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600

821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600

18.300,41
5.000,00
176.012,00

20.000,00

Доњем Брезику, МЗ Доњи Брезик

и инвестиционо Уређење парка поред ОШ на Илићки (поплочавање и реконструкција пјешачких стаза,

25.000,00

замјена расвјете и набавка новог мобилијара за дјечје игралиште), МЗ Илићка

и инвестиционо Санација свлачионице (замјена врата, прозора и унутрашње уређење) ФК Вучиловац
и инвестиционо Наставак асфалтирања и уређење паркиралишта према гробљу у МЗ Горње Дубравице
и инвестиционо Реконструкција и доградња Дома културе у МЗ Рашљани
и инвестиционо Почетак изградње паркинга по урађеном елаборату у Улици Александра Николића у

4.283,37
15.000,00
150.000,00
10.000,00

Брчком, МЗ Центар 5

и инвестиционо Наставак асфалтирања паркинг-простора у стамбеном насељу „Ш“ иза зграде у
Узуновића улици бр. 18 и 20 у Брчком

и инвестиционо Наставак уређења трга испред борачке зграде у МЗ Илићка
и инвестиционо Уређење и асфалтирање паркинг-простора испред гробља у МЗ Доњи Зовик
и инвестиционо Завршетак реконструкције зграде – (некадашњ)и Меркур
и инвестиционо Реконструкција и санација простора око Занатског центра
и инвестиционо Уређење површине око артеског бунара на к.ч. бр. 4419/3 к. о. Брчко 4 у МЗ Глухаковац

15.000,00
10.000,00

9.128,97
20.000,00
125.320,00

1.263,02

и инвестиционо Завршетак изградње паркинг простора иза пословног простора Ауторад (улица 6) у МЗ Илићка

22.858,90

и инвестиционо Наткривање трибине на стадиону ФК Избор

38.843,40

и инвестиционо Уређење трга испред борачке стамбене зграде у МЗ Илићка

17.572,85

и инвестиционо Уређење простора око објекта МЗ Слијепчевићи

2.217,02

и инвестиционо Изградња пјешачке стазе од споменика до игралишта у МЗ Доњи Рахић

9.298,00

и инвестиционо Иницијална средства за пројектовање и рјешавање имовинских односа паркиралишта зграде у

10.000,00

Узуновића улици 42, МЗ Бијељинска цеста

и инвестиционо Санација Дома културе у МЗ Сеоњаци
и инвестиционо Изградња, куповина зграде у изградњи, куповина станова за стамбено збрињавање

4.680,61
753.143,16

припадника борачких популација (демобилисани борци, РВИ и породице погинулих бораца и
шехида) из реда бошњачког и хрватског народа - заједнички пројекат, суфинансирање са
Владом Федерације БиХ

и инвестиционо Рјешавање проблема површинских вода и изградња канализационе мреже јавних објеката –
школа, амбуланта и матични уред у МЗ Ражљево

и инвестиционо Плаћање сагласности, такси прикључака, ревизија пројектне документације и сл.
и инвестиционо Реконструкција објекта "Кућа Кочића", објекат под заштитом државе
и инвестиционо Асфалтирање малих спортских терена, спој са зградом МЗ Ријеке и плато око зграде у МЗ
Ријеке

и инвестиционо Уређење терена у МЗ Бродуша

95.554,00

1.921,47
2.007,67
221.250,72

1.197,22
3.729,98

и инвестиционо Радови на реконструкцији унутрашњег дијела објекта Дома културе у МЗ Горњи Рахић
и инвестиционо Уређење простора око објекта у МЗ Ћосети

10.533,69

4.075,70

и инвестиционо Завршетак реконструкције објекта МЗ Стари Расадник

20.000,00

и инвестиционо Реконструкција крова и уградња термоизолације на згради МЗ Горњи Вукшић

10.000,00
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Планска година:
Економски
код:
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821600

30
3001

Врста расхода
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање
Реконструкција
одржавање

Опис расхода

31
3101

Буџет 2017.

и инвестиционо Уређење паркинг-простора око Дома културе Улице, МЗ Улице

10.000,00

и инвестиционо Наставак на реконструкцији Дома културе у МЗ Боће

15.000,00

и инвестиционо Уређење прилазног пута и паркиралишта према просторијама мјесне заједнице и НК Дубраве,

10.000,00

МЗ Дубраве

и инвестиционо Наставак уређења дворане и бине, увођење гријања у спомен-соби МЗ Сеоњаци
и инвестиционо Санација пјешачке стазе на Фицибајеру

10.000,00

5.000,00

и инвестиционо Изградња паркинг-простора за пацијенте испред амбуланте у МЗ Маоча

10.000,00

и инвестиционо Унутрашње уређење просторија Градске галерије

18.836,60

и инвестиционо Изградња платоа испред објкета МЗ Ћосети

20.000,00

и инвестиционо Додатна средства за реконструкцију објекта – Маркова бина у МЗ Горњи Рахић

35.000,00

и инвестиционо Уређење пијаца у Брчком

100.000,00

и инвестиционо Рушење девастираног објекта и уређење грађевинског земљишта – (некадашњег) Избора

300.000,00

Брчко

и инвестиционо Уређење објеката и околног простора – (некадашњег) Интерплета Брчко

1.000.000,00

и инвестиционо Реконструкција топловода од Вијећнице до зграде Владе

15.000,00

и инвестиционо Изградња ограде на гробљу у МЗ Маоча

10.000,00

и инвестиционо Санација крова на објекту – бивша зграда Комитета, Брчко, Булевар мира бр. 18

60.000,00

и инвестиционо Изградња градског сата

25.256,70

и инвестиционо Асфалтирање приступне стазе споменику 108. бригаде ХВО – бранитељима и гробљу, МЗ

10.000,00

Приједор

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ

6.000,00

Канцеларија за ревизију

6.000,00

30010001 Канцеларија за ревизију
821300

2017.

Набавка опреме

6.000,00
6.000,00

Набавка опреме

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

90.000,00

Служба заједничких послова

90.000,00

31010001 Служба заједничких послова

90.000,00

821300

Набавка опреме

Канцеларијски намјештај (столови, столице, ормари)

20.000,00

821300

Набавка опреме

Компјутерска опрема (рачунари, штампачи, пројектор, копир-апарат)

20.000,00

821300

Набавка опреме

Службени аутомобил

50.000,00
37.568.000,61

Укупно за планску годину:
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E) ОРГАНИЗАЦИОНО-ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТА
Планска година:
Код
функције:

Назив функције

Потрошачко мјесто:
0100

11020007

470.200,25

Секретаријат Владе

470.200,25

11030001

2.285.494,76

Инспекторат

2.285.494,76

11040001

233.128,33

Апелациона комисија

233.128,33

11050001

138.355,27

Одбор за запошљавање

138.355,27

11060001

Канцеларија за европске интеграције

12010001
12020001
12030001
12040001

226.475,00
226.475,00
3.402.428,34

Правосудна комисија

3.402.428,34
4.026.353,84

Основни суд

4.026.353,84
1.133.279,73

Апелациони суд

1.133.279,73
1.430.133,92

Тужилаштво

1.430.133,92

АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ РЕДА И БЕЗБЈЕДНОСТИ

949.108,51

12050001
12060001

Канцеларија за правну помоћ

13010001

Униформисана крим полиција и друго

478.070,41

Администрација

478.070,41

АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ РЕДА И БЕЗБЈЕДНОСТИ

Потрошачко мјесто:

14010001

11.669.851,23
11.669.851,23

АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ РЕДА И БЕЗБЈЕДНОСТИ

13020001

541.642,77
541.642,77

АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ РЕДА И БЕЗБЈЕДНОСТИ

Потрошачко мјесто:
0300

92.246,11

949.108,51

Потрошачко мјесто:
0300

92.246,11

Управна инспекција

Правобранилаштво

Потрошачко мјесто:
0300

11020006

521.310,94
521.310,94

АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ РЕДА И БЕЗБЈЕДНОСТИ

Потрошачко мјесто:
0300

Сектор за координацију политика и опште послове

АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ РЕДА И БЕЗБЈЕДНОСТИ

Потрошачко мјесто:
0300

11020005

АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ РЕДА И БЕЗБЈЕДНОСТИ

Потрошачко мјесто:
0300

232.481,86

АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ РЕДА И БЕЗБЈЕДНОСТИ

Потрошачко мјесто:
0300

232.481,86

Законодавна канцеларија

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0300

11020002

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

594.300,30

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

594.300,30

Сектор за информисање

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

11020001

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

2.834.277,80

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

2.834.277,80

Кабинет градоначелника

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

415.464,48

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

11010001

1.180.905,36
415.464,48

Изборна комисија

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

10030001

6.700.560,23

1.180.905,36

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

Стручна служба Скупштине

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

10020001

Буџет 2017.

6.700.560,23

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

Скупштина Брчко дистрикта

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

10010001

2017.

Пододјељење за заштиту и спасавање

123

5.174.841,81

Код
функције:
0300

Назив функције

0100

1.276.525,98

16030002

Судске пресуде и рјешења, судска и вансудска поравнања

16030003

Домаћа и страна позајмљивања и отплате дуга

16040001
17010001

Пододјељење за привредни развој

1.000.000,00
1.000.000,00
7.011.421,00
7.011.421,00

17020001
18010001
18020001
18030001
18040001
19010001
19020001

Пододјељење за туризам, културу и спорт
Пододјељење за анализу и административну подршку и рурални ра.
Пододјељење за пољопривреду
Пододјељење за шумарство и водопривреду

9.745.297,48
1.859.854,07
1.859.854,07

Пододјељење за ветеринарство

939.654,62
939.654,62

Служба за администрацију и статистику Oдјељења

29.402.002,38
29.402.002,38

Пододјељење за јавно здравство

1.116.888,46
1.116.888,46

Пододјељење за социјалну заштиту - Центар за социјални рад

818.323,54
818.323,54
2.096.000,00

Сталне новчане помоћи

2.096.000,00

АКТИВНОСТИ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

19050003

367.007,29

9.745.297,48

АКТИВНОСТИ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

19050002

5.950.807,25
5.950.807,25
367.007,29

АКТИВНОСТИ ЗДРАВСТВА

19050001

12.137.998,98
12.137.998,98

АКТИВНОСТИ ЗДРАВСТВА

Потрошачко мјесто:
0600

1.276.525,98

Трезор

АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

Потрошачко мјесто:
0600

16030001

921.020,46
921.020,46

АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

Потрошачко мјесто:
0600

Стручна служба Дирекције за финансије

АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

Потрошачко мјесто:
0500

16020001

384.616,63
384.616,63

АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

Потрошачко мјесто:
0500

Канцеларија директора Дирекције за финансије

КУЛТУРНЕ, РЕКРЕАЦИОНЕ И РЕЛИГИЈСКЕ АКТИВНОСТИ

Потрошачко мјесто:
1000

149.921,36

ОСТАЛЕ ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ

Потрошачко мјесто:
1000

16010001

149.921,36

1.675.047,84

Потрошачко мјесто:
1000

Служба заједничких послова Oдјељења

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
1000

331.362,45

1.675.047,84

Потрошачко мјесто:
0800

15050001

331.362,45

Пореска управа

Потрошачко мјесто:
1300

Пододјељење за јавне набавке

РАСХОДИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ ПО ГЛАВНИМ ГРУПАМА

Потрошачко мјесто:
0100

15040001

356.855,45
356.855,45

РАСХОДИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ ПО ГЛАВНИМ ГРУПАМА

Потрошачко мјесто:
1400

Пододјељење за људске ресурсе

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
1400

15030001

690.559,85
690.559,85

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

Пододјељење за информатику

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

15020001

3.418.816,40
3.418.816,40

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

15010001

191.756,72
191.756,72

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

Служба заједничких послова

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

14030001

305.030,30
305.030,30

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

Пододјељење за издавање дозвола и овлашћења у грађевинарству

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

14020001

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

5.174.841,81

АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ РЕДА И БЕЗБЈЕДНОСТИ

Потрошачко мјесто:

Буџет 2017.

2.454.500,00

Туђа помоћ и њега

2.454.500,00

АКТИВНОСТИ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА
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Код
функције:

Назив функције

Потрошачко мјесто:
0600

19050015
19060001
20010001
20020001
20030001
20040001
20050001
20050002
20050003
20050004
20050005
20050006
20050007
20050008

240.000,00

Издаци за јавну кухињу

240.000,00

Служба за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата

20050009

3.681.071,72
3.681.071,72

Пододјељење за људске ресурсе и запошљавање

389.261,91
389.261,91

Пододјељење - Педагошка институција

277.779,17
277.779,17

Пододјељење за заједничке послове

297.082,74
297.082,74

Обданиште и забавиште "Наша дјеца" Брчко

1.737.319,29
1.737.319,29

ЈУ Прва основна школа Брчко

3.191.722,71
3.191.722,71

ЈУ Друга основна школа Брчко

2.705.173,39
2.705.173,39

ЈУ Трећа основна школа Брчко

1.722.078,61
1.722.078,61

ЈУ Четврта основна школа Брчко

1.067.830,85
1.067.830,85

ЈУ Пета основна школа Брчко

2.248.884,90
2.248.884,90

ЈУ Шеста основна школа Брезово Поље

707.878,70
707.878,70

ЈУ Седма основна школа Горњи Рахић

1.549.252,51
1.549.252,51

ЈУ Осма основна школа Брка

646.474,61
646.474,61

АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА

Потрошачко мјесто:

1.600.000,00
1.600.000,00

АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА

Потрошачко мјесто:
0400

Рефундација привредним субјектима за породиљско одсуство

АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА

Потрошачко мјесто:
0400

19050014

98.000,00
98.000,00

АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА

Потрошачко мјесто:
0400

Набавка лијекова и трошкови сахране за кориснике сталне социјал.

АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА

Потрошачко мјесто:
0400

19050013

835.000,00
835.000,00

АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА

Потрошачко мјесто:
0400

Смјештај малољетних и пунољетних штићеника у установе

АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА

Потрошачко мјесто:
0400

19050012

700.000,00
700.000,00

АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА

Потрошачко мјесто:
0400

Средства за субвенције лицима у стању социјалних потреба

АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА

Потрошачко мјесто:
0400

19050011

1.370.000,00
1.370.000,00

АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА

Потрошачко мјесто:
0400

Једнократне новчане помоћи пензионера

АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА

Потрошачко мјесто:
0400

19050009

200.000,00
200.000,00

АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА

Потрошачко мјесто:
0400

Једнократне помоћи - фонд солидарности

АКТИВНОСТИ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

Потрошачко мјесто:
0400

19050008

110.000,00
110.000,00

АКТИВНОСТИ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

Потрошачко мјесто:
0600

Дјеца и одрасли под старатељством

АКТИВНОСТИ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

Потрошачко мјесто:
0600

19050007

АКТИВНОСТИ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

Потрошачко мјесто:
0600

135.300,00

АКТИВНОСТИ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

Потрошачко мјесто:
0600

135.300,00

Опрема за новорођенче

АКТИВНОСТИ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

Потрошачко мјесто:
0600

19050006

АКТИВНОСТИ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

Потрошачко мјесто:
0600

137.200,00

АКТИВНОСТИ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

Потрошачко мјесто:
0600

137.200,00

Матерински додатак

АКТИВНОСТИ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

Потрошачко мјесто:
0600

19050005

АКТИВНОСТИ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

Потрошачко мјесто:
0600

9.210.300,00

АКТИВНОСТИ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

Потрошачко мјесто:
0600

9.210.300,00

Дјечји додатак

АКТИВНОСТИ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

Потрошачко мјесто:
0600

19050004

Буџет 2017.

ЈУ Девета основна школа Маоча
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1.981.961,77

Код
функције:
0400

Назив функције

0400

20060004
20060005
20060006
20070001
21010001
21020001
21030001
22010001
23010001
23020001
24010001
24020001
24030001

2.745.593,78
2.745.593,78

ЈУ Гимназија "Васо Пелагић" Брчко дистрикт БиХ

1.899.831,79
1.899.831,79

Стручна служба средњег образовања

2.069.436,40
2.069.436,40

Средња музичка школа Брчко дистрикт БиХ

38.627,99
38.627,99

Пододјељење за високо образовање и науку

1.807.095,37
1.807.095,37

Пододјељење за издавање локационих услова и заштиту околине

1.752.003,00
1.752.003,00

Пододјељење за имовинско-правне послове

2.245.398,70
2.245.398,70

Пододјељење за израду просторно-планске документације и пр.

407.058,89
407.058,89

Одјељење за расељена лица, избјеглице и стамбена питања

3.520.753,29
3.520.753,29

Пододјељење за развој и стратегија комуналних услуга

2.563.130,27
2.563.130,27

Пододјељење за капиталне инвестиције

8.986.757,64
8.986.757,64

Пододјељење за заједничке послове и стручни надзор

245.599,27
245.599,27

Пододјељење за путеве и паркове

АКТИВНОСТИ РУДАРСТВА И МИН. РЕСУРСА, ПРОИЗВ. И ГРАДИТЕЉСТВА

Потрошачко мјесто:
1100

ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Брчко дистрикт БиХ

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
1100

20060003

2.546.831,66
2.546.831,66

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ АКТИВНОСТИ

Потрошачко мјесто:
0100

ЈУ Техничка школа Брчко дистрикт БиХ

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ АКТИВНОСТИ

Потрошачко мјесто:
0700

20060002

2.514.527,25
2.514.527,25

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ АКТИВНОСТИ

Потрошачко мјесто:
0700

ЈУ Економска школа Брчко дистрикт БиХ

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0700

20060001

2.381.744,60
2.381.744,60

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

Стручна служба предшколског и основног образовања

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

20050017

454.150,34
454.150,34

АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА

Потрошачко мјесто:
0100

Основна музичка школа Брчко

АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА

Потрошачко мјесто:
0400

20050016

497.709,32
497.709,32

АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА

Потрошачко мјесто:
0400

ЈУ Петнаеста основна школа Шаторовићи

АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА

Потрошачко мјесто:
0400

20050015

159.866,00
159.866,00

АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА

Потрошачко мјесто:
0400

ЈУ Четрнаеста основна школа Крепшић

АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА

Потрошачко мјесто:
0400

20050014

176.389,66
176.389,66

АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА

Потрошачко мјесто:
0400

ЈУ Тринаеста основна школа Буквик

АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА

Потрошачко мјесто:
0400

20050013

301.976,77
301.976,77

АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА

Потрошачко мјесто:
0400

ЈУ Дванаеста основна школа Улице

АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА

Потрошачко мјесто:
0400

20050012

715.667,64
715.667,64

АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА

Потрошачко мјесто:
0400

ЈУ Једанаеста основна школа Зовик

АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА

Потрошачко мјесто:
0400

20050011

1.597.848,27
1.597.848,27

АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА

Потрошачко мјесто:
0400

ЈУ Десета основна школа Бијела

АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА

Потрошачко мјесто:
0400

20050010

АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА

Потрошачко мјесто:
0400

1.981.961,77

АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА

Потрошачко мјесто:

Буџет 2017.

Пододјељење за јавне објекте

АКТИВНОСТИ РУДАРСТВА И МИН. РЕСУРСА, ПРОИЗВ. И ГРАДИТЕЉСТВА
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10.860.833,11
10.860.833,11
740.422,16
740.422,16

Код
функције:

Назив функције

Потрошачко мјесто:
1200

211.927,60

27010002

125.902,10

Сектор регистра

125.902,10

27010003

6.103.916,13

Сектор одржавања

6.103.916,13

27010004

453.866,21

Сектор располагања

453.866,21

28010001

Канцеларија координатора Брчко дистрикта БиХ при Савјету минист.

29010001
30010001
31010001
31020001
31030001
31040001

272.443,18
272.443,18
1.215.179,69

Средства резерве

1.215.179,69
828.533,71

Канцеларија за ревизију

828.533,71

Служба заједничких послова

320.296,87
320.296,87

Пододјељење за програме развојне помоћи и међународну са.

130.299,88
130.299,88

Пододјељење за координацију помоћи Европске уније регионал.

156.442,10
156.442,10

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

211.927,60

Канцеларија директора

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

27010001

374.825,48
374.825,48

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

Комисија за хартије од вриједности

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

26010001

РАСХОДИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ ПО ГЛАВНИМ ГРУПАМА

Потрошачко мјесто:
0100

631.015,73

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
1400

631.015,73

Служба за архив

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

25060001

833.146,71
833.146,71

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

Пододјељење за писарницу и заједничке послове

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

25040001

1.342.212,37
1.342.212,37

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

Пододјељење за катастарске књиге

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

25030001

511.520,11
511.520,11

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

Пододјељење за личне документе

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

25020001

897.987,49
897.987,49

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

Пододјељење за матичну евиденцију

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

25010001

408.681,42
408.681,42

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Потрошачко мјесто:
0100

Пододјељење за јавни саобраћај и одржавање возила

АКТИВНОСТИ САОБРАЋАЈА И КОМУНИКАЦИЈЕ

Потрошачко мјесто:
0100

24040001

Буџет 2017.

Пододјељење за стратегију европских интеграција и реформу јав.

129.320,41
129.320,41

АКТИВНОСТИ ОПШТИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

УКУПНО ИЗВЈЕШТАЈ:
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232.348.523,00

ДОДАЦИ БУЏЕТА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
ЗА 2017. ГОДИНУ

Ad) Образложење Буџета Брчко дистрикта БиХ
за 2017. годину
Bd) Аналитичка пројекција прихода за 2017. годину
са образложењем
Cd) Преглед буџетских корисника по организационоeкономској класификацији (Аналитика)
Dd) Извод из Записника са 3. ванредне сједнице Скупштине
Брчко дистрикта БиХ
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Ad) ОБРАЗЛОЖЕЊЕ БУЏЕТА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2017.
ГОДИНУ

I. ПРИХОДИ
Буџет Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину износи 232.348.523,00 КМ. Приходовну
страну буџета чине:
1. Порески приходи у износу од 186.260.000,00 КМ, од чега:
a) Директни порези у износу од 26.060.000,00 КМ;
b) Индиректни порези у износу од 160.200.000,00 КМ;
2. Непорески приходи у износу од 26.484.448,00 КМ;
3. Грантови у износу од 12.000,00 КМ;
4. Финансирање у износу од 19.592.075,00 КМ, од чега:
a) Примици од иностраног задуживања у износу од 696.000,00;
b) Вишак прихода над расходима из ранијих година (средства капиталног
буџета 2014. године) у износу од 12.579.339,00;
c) Вишак прихода над расходима из ранијих година (средства капиталног
буџета 2015. и 2016. године) у износу од 2.516.736,00;
d) Отплате од позајмљивања јавним предузећима у износу од 3.800.000,00
КМ.

БУЏЕТ БРЧКО
ДИСТРИКТА БиХ
ЗА 2017. ГОДИНУ
232.348.523

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
186.260.000
- директни порези
26.060.000
- индиректни порези
160.200.000

НЕПОРЕСКИ
ПРИХОДИ

ГРАНТОВИ

ФИНАНСИРАЊЕ

26.484.448

12.000

19.592.075

Детаљно образложење пројекције прихода дато је у Додатку Бд) Буџета за 2017.
годину.
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II. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Пројектовани приходи у износу од 232.348.523,00 КМ распоређују се на:
-

бруто плате и доприносе у износу од 69.561.294,70 КМ;
накнаде трошкова запослених у износу од 1.908.866,00 КМ;
материјалне трошкове и уговорене услуге у износу од 34.133.693,00 КМ;
грантове и субвенције у износу од 79.950.068,00 КМ;
капитални буџет у износу од 37.568.000,61 КМ;
отплату дуга у износу од 7.011.421,00 КМ;
судске пресуде и рјешења, судска и вансудска поравнања у износу од
1.000.000,00 КМ и
резерве у износу од 1.215.179,69 КМ.

Графички приказ Буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину
по врсти расхода с процентуалним учешћем
Судске пресуде и
рјешења,
судска и вансудска
поравнања
0.43%

Отплата дуга
3.02%

Средства резерви
0.52%
Бруто плате и
доприноси
29.94%

Капитални буџет
16.17%

Накнаде
0.82%

Грантови
34.41%

Материјални трошкови
14.69%
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Бруто плате и накнаде
Бруто плате и доприноси на терет послодавца у Буџету за 2017. годину су
планирани у износу од 69.561.294,70 КМ од чега се на бруто плате односи
66.707.461,75 КМ, а на доприносе на терет послодавца 2.853.832,95 КМ. Бруто плате и
доприноси чине 29,94% од укупно планираног буџета за 2017. годину.

Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика су планиране у износу од
1.908.866,00 КМ. Накнаде чине 0,82% од укупно планираног буџета, а односе се на:
-

исплате посланичких паушала 464.000,00 КМ;
отпремнине због одласка у пензију и прекобројности 546.109,00 КМ;
накнаде за привремене и повремене послове 475.647,00 КМ;
помоћ у случају смрти и теже инвалидности 344.660,00 КМ;
накнаде за одвојен живот 63.400,00 КМ;
остале накнаде 15.050,00 КМ (јубиларне награде за стабилност у раду 4.400,00
КМ и накнаде за несрећу на послу 10.650,00 КМ).

Материјални трошкови и уговорене услуге
Материјални трошкови и уговорене услуге у Буџету за 2017. годину планирани
су у износу од 34.133.693,00 КМ што чини 14,69% укупно планираног буџета.
Неки од најзначајнијих материјалних трошкова и уговорених услуга су:
-

Издаци за енергију одјељења и институција (Јавна расвјета

-

2.070.000 КМ, електрична енергија 1.020.423 КМ, уље за ложење
1.161.500 КМ и остали енергенти 98.800 КМ).......................................
Набавка лијекова (Одјељење за здравство 250.000 КМ, Одјељење за
пољопривреду, шумарство и водопривреду 152.000 КМ, Одјељење за
јавну безбједност и Полиција 1.200 КМ)..............................................

-

Издаци за одјећу, униформу, платно и ХТЗ опрему.......................
Храна и прехрамбени материјал.......................................................
Набавка компјутерског материјала, образаца и папира, ситног
инвентара и осталог административног материјала.......................
Материјал за чишћење.......................................................................
Набавка уџбеника (Одјељење за oбразовање).................................
Превоз ученика основних и средњих школа..................................
Материјал и услуге за оправку и одржавање зграда и објеката
(сва одјељења и институције)...............................................................
Материјал и услуге за оправку и одржавање опреме (сва
одјељења и институције).......................................................................
Материјал и услуге за оправку и одржавање возила
(сва одјељења и институције)............................................................
Набавка горива, регистрација моторних возила и остале услуге
превоза (сва одјељења и институције).................................................
Комунални трошкови одјељења и институција Брчко дистрикта
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4.350.723,00;

403.200,00;
331.900,00;
148.100,00;
844.730,00;
121.480,00;
400.000,00;
2.632.000,00;
724.450,00;
730.888,00;
392.750,00;
638.518,00;

-

-

-

-

-

-

-

-

БиХ (одвоз смећа, вода и канализација, трошкови отпреме поште,
телефона и др.)...........................................................................
Путни трошкови одјељења и институција.......................................
Чишћење и прање улица, одржавање фонтана, набавка садног
материјала и одржавање мобилијара (Одјељење за јавне
послове).................................................................................................
Санација клизишта и изградња потпорних зидова ........................
Спровођење мјера на заштити од поплава, текуће одржавање
шумских путева, прилазних путева водотоцима, одржавање
водопривредних објеката, површина обухваћених шумско
узгојним радовима (Одјељење за пољопривреду, шумарство и
водопривреду).......................................................................................
Услуге одржавања зелених површина (Одјељење за јавне послове
и Канцеларија за управљање јавном имовином)...................................
Услуге одржавања јавне расвјете
(Одјељење за комуналне послове)........................................................
Осигурање радника............................................................................
Осигурање возила и имовине............................................................
Бањско-климатско лијечење (Борачко-инвалидска заштита)............
Унајмљивање имовине и опреме......................................................
Услуге репрезентације одјељења и институција, поводом
културно-спортских и других манифестација и обиљежавање
дана основних и средњих школа......................................................
Услуге уговора о дјелу (Ангажовање стручних консултаната у
Одјељењу за здравство и остале услуге 600.000 КМ и услуге по
уговорима о дјелу, исплате за рад у комисијама и спољни
сарадници у одјељењима и институцијама 3.022.670 КМ)............
Смјештај малољетних и пунољетних штићеника и старијих лица
у установе, набавка лијекова и друге здравствене услуге (Центар
за социјални рад).....................................................................
Услуге хемодијализе..........................................................................
Услуге вјештачења – спољни сарадници.........................................
Трошкови извршења казни затвора..................................................
Услуге деминирања...........................................................................
Издаци за јавну кухињу.....................................................................
Услуге израде просторно-планске документације и
регулационих планова......................................................................
Израда дигиталног орто фото снимка за подручје Брчко
дистрикта БиХ....................................................................................
Оперативни трошкови за имплементацију пројекта хитног
опоравка од поплава БиХ који се финансира из кредитних
средстава Свјетске банке...................................................................
Промоција Брчко дистрикта БиХ и уговорене услуге везане за
прославу Дана Дистрикта..................................................................
Услуге агенција за чишћење.............................................................
Израда документа Стратегија развоја Брчко дистрикта БиХ за
период 2018–2025. године (Одјељење за привредни развој,
спорт и културу)...............................................................................
Ангажовање естрадних умјетника и организовање културнозабавног програма...........................................................................
Услуге збрињавања паса луталица (Одјељење за пољопривреду,
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1.525.474,00;
554.561,00;

492.500,00;
500.000,00;

348.000,00;

453.500,00;
200.000,00;
173.659,00;
91.908,00;
100.000,00;
111.140,00;

635.361,00;

3.622.670,00;

835.000,00;
2.430.000,00:
255.000,00;
1.215.411,00;
524.680,00;
240.000,00;
423.877,00;
200.000,00;

250.000,00;
104.000,00;
1.547.939,00;

150.000,00;
200.000,00;

шумарство и водопривреду)..................................................................

-

Правне услуге.....................................................................................
Трошкови драмских представа..........................................................
Услуге медија, јавног информисања и односа са јавношћу и
др.........
Услуге штампања...............................................................................
Услуге стручног образовања, специјализације и школовања,
конвенције и стручни испити............................................................
Објављивање огласа (сва одјељења и институције).......................
Компјутерске услуге.........................................................................

100.000,00;
205.500,00;
140.000,00;
505.060,00;
198.690,00;
408.080,00;
107.910,00;
85.320,00.

Грантови и субвенције
Грантови и субвенције планирани у Буџету за 2017. годину износе 79.950.068,00
КМ и чине 34,41% од укупно планираног буџета.
Грантови и субвенције односе се на:
- Подстицаји у пољопривреди ..........................................................................
- Обнова индивидуалних стамбених објеката расељених лица и
повратника у Брчко дистрикту БиХ; стамбено збрињавање НСП –
накнада за уништене станове; Стамбено збрињавање расељених лица
која се желе интегрисати у локалну заједницу; Заједнички пројекти са
МЉПИ ЗП, Стамбено збрињавање Рома у Брчко дистрикту БиХ,
накнада средстава и изградња и санација кућа и стамбених објеката
страдалих у клизиштима и поплавама у 2014. години и др. (Одјељење за
расељена лица, избјеглице и стамбена питања) ...........................................
- Грантови непрофитним организацијама (Одјељење за образовање –
Пододјељење за високо образовање и науку)................................................
- Грантови НВО које се баве хуманитарним деминирањем...........................
- Средства по Закону о дјечјој заштити..........................................................
- Средства по Закону о социјалној заштити.....................................................
- Једнократна новчана помоћ пензионерима....................................................
- Средства за субвенције лицима у стању социјалних потреба.....................
- Бенефиције за цивилне жртве рата ................................................................
- Рефундација привредним субјектима за породиљско одсуство..................
- Имплементација Закона о додатним правима бораца и РВИ, ППБ и ПШ

8.525.000,00;

2.558.029,00;
603.000,00;
405.500,00;
9.592.800,00;
4.750.500,00;
1.370.000,00;
700.000,00;
1.000.000,00;
1.600.000,00;

(Стамбено збрињавање породица погинулих, РВИ и чланова породица РВИ 600.000
КМ; Средства за рјешавање стамбеног збрињавања демобилисаних бораца 600.000
КМ; Једнократна помоћ демобилисаним борцима 300.000 КМ; Уџбеници за дјецу
погинулих и инвалида 150.000 КМ; Помоћ у случају смрти демобилисаног борца и
члана његове породице 170.000 КМ; Протетика и ортопедска помагала 100.000 КМ и
сахране РВИ и чланова ППБ 80.000 КМ)................................................................................

2.000.000,00;
- Грант удружењима пензионера за бањско-климатско лијечење
(Удружење пензионера РС-а 50.000 КМ и Удружење пензионера ПИО/МИО Ф БиХ
50.000 КМ)............................................................................................................

- Стипендије.........................................................................................................
- Грантови појединцима и непрофитним организацијама (Скупштина
Брчко дистрикта БиХ)......................................................................................
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100.000,00;
1.020.000,00;
135.000,00;

- Грантови непрофитним организацијама, Одјељење за јавну безбједност
(грантови мото клубовима, ронилачком клубу, аеро-клубу, Кинолошком
савезу БД БиХ, Удружењу грађана Ватрогасно друштво, ауто-мото
клубу и др.).......................................................................................................
- Грантови непрофитним организацијама Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду (грантови ловачким и риболовачким
удружењима, удружењима пољопривредника и воћара, удружењу
пчелара и др.)....................................................................................................
- Грантови посланичким клубовима за редован рад.......................................
- Грантови појединцима и осталим организацијама Одјељења за
привредни развој, спорт и културу
(награде учесницима манифестације „Позоришни сусрети БиХ“ у Брчком,
награде за најбољег спортисту и спортисткињу и једнократна помоћ
појединцима из области спорта, културе и туризма по јавном
позиву).................................................................................................................

192.000,00;

167.500,00;
200.000,00;

111.000,00;

- Остали грантови појединцима (Канцеларија градоначелника 17.000 КМ;
Полиција Брчко дистрикта БиХ 59.500 КМ; Одјељење за пољопривреду, шумарство и
водопривреду 65.000 КМ; Одјељење за образовање 10.600 КМ)........................................

- Грантови хуманитарним и удружењима инвалида, удружењима
несталих, мјесним заједницама и другим удружењима и организацијама
грађана и НВО (Одјељење за стручне и административне послове)...........
- Грантови спортским, културним и умјетничким друштвима.......................
- Грантови вјерским заједницама и мјесним заједницама за изградњу
вјерских објеката..............................................................................................
Грант Меџлису Исламске заједнице 160.194 КМ, Српској православној
општини Брчко 67.000 КМ и Врхбосанској надбискупији – Брчански
деканат 50.000 КМ за допринос за ПИО и здравствено осигурање.............
- Грант за Радио Брчко дистрикта БиХ.............................................................
- Остали грантови непрофитним организацијама и другим нивоима власти
Канцеларија градоначелника 680.000 КМ (грантови за Дан Дистрикта 90.000,00 КМ,
грант за Дјечији културни центар Бијељина за организацију дјечијег фестивала за Дан
Дистрикта 30.000 КМ, грант за организацију кампа НВО „Цивитас“ Сарајево 40.000
КМ, грант Међурелигијском вијећу БиХ 20.000 КМ, грант општини Сребреница за
суфинансирање приоритетних пројеката 100.000 КМ; грант општини Пелагићево за
изградњу пута Дубраве–Блажевац 50.000 КМ; грант Удружењу рачуновођа,
форензичара и ревизора Брчко дистрикта БиХ за организацију Бизнис форума БиХ
30.000 КМ; грант општини Доњи Жабар за завршетак градње основне школе 40.000
КМ; грант БЗК Препород Брчко за уређење и опремање библиотеке др. Неџад
Бећиревић и организацију научног скупа о књижевности и босанском језику 15.000
КМ; грант граду Бијељина за изградњу уличне расвјете у МЗ Доња Буковица, од
основне школе ка засеоку Матићи 10.000 КМ и остали грантови 255.000 КМ);
Одјељење за привредни развој, спорт и културу 477.000 КМ (грант Министарству
финансија и трезора БиХ 100.000 КМ, грант Синдикату Брчко дистрикта БиХ 25.000
КМ, грант ЈП „Лука“ 4.500 КМ, грант Развојно-гарантном фонду Брчко дистрикта БиХ
150.000 КМ, грант Удружењу послодаваца Брчко дистрикта БиХ 40.000 КМ, грант
Привредној комори Брчко дистрикта БиХ 90.000 КМ, грант Удружењу пчелара
„Матица“ за организовање Међународног сајма пчеларства 8.500 КМ, грант Развојној
агенцији БД БиХ 50.000 КМ и грант Удружењу грађана „Заштита потрошача“ 7.000
КМ; грант Удружењу послодаваца Српско привредно вијеће 2.000 КМ);
Одјељење за комуналне послове 50.000 КМ (грант Јавном предузећу Комунално
Брчко за одржавање артеских и субартеских бунара на подручју Брчко дистрикта БиХ
Канцеларија за ревизију 15.000 КМ (грант за рад координационог одбора врховних
ревизорских институција у БиХ;
Одјељење за Европске интеграције и међународну сарадњу 50.000 КМ (грантови за
суфинансирање пројеката финансираних из средстава ЕУ и др. донатора)

134

152.100,00;

2.929.300,00;
3.917.400,00;
4.576.500,00;

277.194,00;
470.000,00;
1.272.000,00;

- Субвенције ФЗО за: допринос за здравствено осигурање лица која су
регистрована у Заводу за запошљавање Брчко дистрикта БиХ, а која не
примају новчану накнаду за вријеме незапослености; допринос за
здравствено осигурање становника Брчко дистрикта БиХ који су
обухваћени социјалним програмом и мјерама социјалне политике;
допринос за здравствено осигурање ратних војних инвалида, породица
погинулих бораца и демобилисаних бораца РС-а; допринос за
здравствено осигурање ратних војних инвалида, породица погинулих
бораца и демобилисаних бораца ФБиХ; доприноси за здравствено
осигурање лица старијих од шездесет пет (65) година која нису
осигурана по другом основу; допринос за здравствено осигурање дјеце,
трудница и породиља који нису обухваћени обавезним здравственим
осигурањем; трошкови дијализе, сузбијање епидемије и сл. ...........
- Субвенције ФЗО – средства намијењена за лијечење специфичних
болести осигураника БД БиХ ван БД БиХ по препоруци комисије ФЗО–
а, чије лијечење није могуће у ЈЗУ ЗЦ Брчко нити у здравственим
установама окружења са којим ФЗО БД БиХ има
уговор.............................
- Субвенција Фонду здравственог осигурања за трошкове
трансплантације органа осигураницима БД БиХ..........................................
- Субвенције ФЗО за набавку аку чек тракица.................................................
- Средства за покретање и рад Јавне апотеке у оквиру Јавне здравствене
установе............................................................................................................
- Средства за рад ЈЗУ Здравствени центар Брчко у складу с чланом 9
Одлуке о оснивању ЈЗУ и члановима 7 и 8 Закона о здравственој
заштити Брчко дистрикта БиХ........................................................................
- Грант Развојно-гарантном фонду Брчко дистрикта БиХ за програм
субвенционисања дијела камата за кредите предузећима,
предузетницима, подружницама и носиоцима пољопривредних
газдинстава на подручју Брчко дистрикта БиХ.............................................
- Субвенције приватним предузећима (у складу са Законом о подстицају
привредног развоја у Брчко дистрикту БиХ).................................................
- Грант Заводу за запошљавање Брчко дистрикта БиХ (за реализацију
Програма самозапошљавања)..........................................................................
- Програм субвенција привредним субјектима који нису могли остварити
право на субвенције у 2016. години због престанка важења Закона о
подстицању привредног развоја у Брчко дистрикту БиХ.............................

10.200.000,00;

500.000,00;

1.100.000,00;
200.000,00;
100.000,00;

8.500.000,00;

1.800.000,00;
7.925.245,00;
500.000,00;

500.000,00.

Буџет капиталних потреба
Капитални буџет за 2017. годину је планиран у износу од 37.568.000,61 КМ, што
чини 16,17% од укупно планираног буџета.

Најзначајније ставке планиране у Капиталном буџету су:
- Реконструкција објекта и набавка опреме (Скупштинa Брчко дистрикта БиХ) ...
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538.500,00

-

Набавка опреме за Канцеларију граноначелника.....................................................
Набавка опреме и реконструкција објеката (правосуђе Брчко дистрикта БиХ)...
Набавка опреме и реконструкција објекта Одјељења за јавну безбједност..........
Изградња, реконструкција и санација објеката мјесних заједница и набавка
опреме (Одјељење за стручне и административне послове – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ).............................................................................................

78.000,00
596.255,00
150.000,00

175.725,04

- Набавка опреме (Одјељење за стручне и административне послове –
Пододјељење за информатику)...................................................................................

-

Набавка магнетне резонанце.......................................................................................
Набавка санитетских возила........................................................................................
Набавка опреме за дигиталну скопију........................................................................
Додатна средства за набавку ЦТ апарата...................................................................
Набавка два ултразвучна апарата...............................................................................
Набавка и уградња спољног лифта у Дому здравља Брчко....................................
Средства за интегрални здравствени информациони систем..................................
Набавка 3 респиратора.................................................................................................
Набавка ендоскопског ступа.......................................................................................
Набавка медицинске и остале немедицинске опреме за Одјељење за здравство
(медицинска опрема 371.606,52 КМ и остала опрема 64.496,35 КМ).....................

- Реконструкција школских објеката и набавка опреме..............................................
- Експропријација земљишта и набавка некретнина за потребе изградње пијаце
Аризона.........................................................................................................

- Експропријација у сврху регулације ријеке Брке......................................................
- Експропријација земљишта и набавка некретнина за потребе реконструкције
Улице Узуновића - депозит.........................................................................................

- Урбанистички план града Брчко.................................................................................
- Програм – рјешавање проблема Рома у стамбеној области за 2014/2015. годину

212.302,78
2.400.000,00
600.000,00
400.000,00
400.000,00
200.000,00
200.000,00
845.359,33
150.000,00
150.000,00
436.102,87
1.536.061,44
700.000,00
900.000,00
200.000,00
150.000,00

– изградња инфраструктуре за Роме у насељу Прутаче Брчко дистрикт БиХ.......

150.000,00

- Набавка информатичке опреме за потребе Дирекције за финансије......................

275.000,00

-

Депонија Брчко дистрикта – припрема и реализација пројекта..............................

1.000.000,00

- Изградња и реконструкција НН мреже, јавне расвјете, водоводне и
-

канализационе мреже (Одјељење за комуналне послове)........................................
Изградња фонтане „Рибица“ на новој локацији према Регулационом плану
Центар Брчко (додатна средства)................................................................................
Изградња културног центра.........................................................................................

7.572.999,06

Изградња и реконструкција путева, улица и мостова.............................................

250.000,00
150.000,00
268.506,43
385.565,84
300.000,00
8.952.019,54

Рушење девастираног објекта и уређење грађевинског земљишта –
(некадашњег) Избора Брчко................................................................................
Уређење објеката и околног простора – ( некадашњег ) Избора..........................

300.000,00
1.000.000,00

Наставак радова на градском стадиону......................................................................
Реконструкција и инвестиционо одржавање зграде Архив града Брчко................
Наставак зацјевљења I фазе потока Кукавица у МЗ Мујкићи и Глухаковац.....

- Изградња, куповина зграде у изградњи, куповина станова за стамбено

збрињавање припадника борачких популација (демобилисани борци, РВИ и
породице погинулих бораца и шехида) из реда бошњачког и хрватског народа
– заједнички пројекат, суфинансирање са Владом Федерације БиХ.......................
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753.143,16

- Изградња и реконструкција јавних објеката (Канцеларија за управљање јавном
-

-

имовином)...........................................................................................................
Капитални пројекти Одјељења за пољопривреду, шумарство и водопривреду
израда пројектне документације, изградња потпорних зидова, уређење корита,
обала ријека и потока)..................................................................................................
Изградња и реконструкција спортских игралишта, излетишта и објеката дома
културе (Одјељење за привредни развој, спорт и културу – Пододјељење за
туризам, културу и спорт)............................................................................................

2.603.579,65

977.792,20

516.639,58

Отплата дуга
Средства за отплату дуга су у Буџету за 2017. годину планирана у износу од
7.011.421,00 КМ, што чини 3,02% од укупно планираног буџета, а односе се на отплату
дуга и камата по кредитним задужењима.

Судске пресуде и рјешења, судска и вансудска поравнања
У Буџету за 2017. годину су планирана средства за судске пресуде и рјешења,
судска и вансудска поравнања у укупном износу од 1.000.000,00 КМ, што чини 0,43%
од укупно планираног буџета.

Средства буџетске резерве
У Буџету за 2017. годину планирана су средства буџетске резерве у износу од
1.215.179,69 КМ, што чини 0,52% од укупно планираног буџета и користиће се за
хитне и непредвиђене издатке.
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Процентуално учешће у распоређеним, планираним средствима Буџету за 2017. годину
по одјељењима и институцијама приказано је у сљедећој табели:

ОРГ. КОД

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
29

ОДЈЕЉЕЊЕ / ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ ЗА 2017. ГОДИНУ

%
УЧЕШЋА

8,296,930.07
7,628,270.62
11,482,947.11
12,147,921.64
5,671,628.83

3.57
3.28
4.94
5.23
2.44

4,947,515.51
4,257,210.91

2.13
1.83

18,088,806.23

7.79

12,911,813.46
54,204,586.10
38,429,998.00

5.56
23.33
16.54

4,404,460.59

1.90

3,520,753.29
11,549,887.91
12,255,535.96
4,215,882.41

1.52
4.97
5.27
1.81

374,825.48

0.16

6,895,612.04

2.97

272,443.18
828,533.71

0.12
0.36

СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

736,359.26
1,215,179.69

0.32
0.52

СУДСКЕ ПРЕСУДЕ И РЈЕШЕЊА,
СУДСКА И ВАНСУДСКА ПОРАВНАЊА

1,000,000.00

0.43

ДОМАЋА И СТРАНА ПОЗАЈМЉИВАЊА И
ОТПЛАТА ДУГА

7,011,421.00

3.02

232,348,523.00

100.00

СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ПРАВОСУЂЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
ПОЛИЦИЈА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЈЕДНОСТ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ФИНАНСИЈЕ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ,
СПОРТ И КУЛТУРУ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ШУМАРСТВО И ВОДОПРИВРЕДУ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВО
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА,
ИЗБЈЕГЛИЦЕ И СТАМБЕНА ПИТАЊА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНИ РЕГИСТАР
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД
ВРИЈЕДНОСТИ
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ИМОВИНОМ
КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА БРЧКО
ДИСТРИКТА БиХ ПРИ САВЈЕТУ
МИНИСТАРА БИХ
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

УКУПНО
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BOSNA I HERCEGOVINA
BRČKO DISTRIKT
BOSNE I HERCEGOVINE
Direkcija za finansije/financije
Brčko distrikta BiH

БОСН А И ХЕРЦЕГОВИН А
БРЧКО ДИСТРИКТ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Дирекција за финансије /финанције
Брчко дистрикта БиХ

Miroslava Krleže br. 1; 76100 Brčko Distrikt BiH; Telefon: 049/220-890, 212-984 Faks lokal 222
Мирослава Крлеже бр. 1; 76100 Брчко Дистрикт БиХ; Телефон:049/220-890, 212-984 Факс локал 222

Bd) Пројекција прихода
који припадају Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину (Аналитика)

ВРСТА ПРИХОДА
КОД

НАЗИВ

1

2

БУЏЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
НАЗИВ
3

711111

УКУПНИ ПРИХОДИ
ПОРЕЗ НА ДОБИТ
ПОЈЕДИНЦА
Порез на доходак од
привредне и професионалне
дјелатности

Дирекција за финансије –
Пореска управа

711113

Порез на доходак од ауторских
права, патената и техничких
унапређења

КОД
4

Остварење
2015.

План
2016.

Остварење
I–VI 2016.

Процјена
прихода
2017.

6

7

8

9

194.400.823,91

198.865.989,01

95.131.697,17

212.756.448,00

1.789.264,68

2.000.000,00

817.096,72

1.700.000,00

16040001

1.545.460,38

2.000.000,00

779.894,27

1.700.000,00

Дирекција за финансије –
Пореска управа

16040001

208.715,50

0,00

18.766,35

0,00

711114

Порез на укупан приход од
физичких лица

Дирекција за финансије –
Пореска управа

16040001

506,00

0,00

0,00

711116

Порез на доходак од игара на
срећу

Дирекција за финансије –
Пореска управа

16040001

0,00

0,00

711117

Казнена камата за порезе
грађана

Дирекција за финансије –
Пореска управа

16040001

711100
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34.582,80

0,00

18.436,10

0,00

711200

ПОРЕЗ НА ДОБИТ
ПРЕДУЗЕЋА

711211

Порез на добит

Дирекција за финансије –
Пореска управа

711212

Казнена камата за порез на
добит

711213

12.244.555,63

10.340.000,00

7.171.908,85

12.000.000,00

16040001

12.044.336,22

10.290.000,00

7.030.758,10

11.900.000,00

Дирекција за финансије –
Пореска управа

16040001

114.002,01

50.000,00

83.255,27

100.000,00

Порез на добит по одбитку

Дирекција за финансије –
Пореска управа

16040001

86.003,13

0,00

57.886,43

0,00

711214

Казнена камата за порез на
добит по одбитку

Дирекција за финансије –
Пореска управа

16040001

713100

ПОРЕЗ НА ПЛАТЕ

214,27

0,00

9,05

0,00

8.496.442,89

9.000.000,00

4.359.034,87

9.560.000,00

3.688.232,36

8.900.000,00

Дирекција за финансије –
Пореска управа

16040001

7.475.843,77

8.340.000,00

Дирекција за финансије –
Пореска управа

16040001

110,09

150.000,00

713112

Порез на плату запослених
радника
Порез на плату од физичких
лица – самосталних
предузетника

713113

Порез на додатна примања по
обрасцу АУГ 1031, АСД 1032 и
ПДН 1033

Дирекција за финансије –
Пореска управа

16040001

925.568,42

500.000,00

643.253,00

500.000,00

713114

Казнена камата за порез по
одбитку

Дирекција за финансије –
Пореска управа

16040001

94.920,61

10.000,00

27.549,51

10.000,00

714100

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

1.387.842,61

1.400.000,00

291.267,70

1.600.000,00

713111

714111

Порез на имовину

Дирекција за финансије –
Пореска управа

714112

Казнена камата за порез на
имовину

Дирекција за финансије –
Пореска управа

715100

ПОРЕЗИ НА ПРОДАЈУ
ДОБАРА И УСЛУГА

715121

Порез на промет нафте и
нафтних деривата

Дирекција за финансије -–
Пореска управа

16040001

41.736,84

0,00

715123

Порез на промет алкохола и
безалкохолних пића
укључујући и пиво

Дирекција за финансије –
Пореска управа

16040001

1,79

0,00

Порез на промет кафе

Дирекција за финансије –
Пореска управа

16040001

715125

150.000,00

16040001

1.358.231,72

1.400.000,00

278.796,01

1.600.000,00

16040001

29.610,89

0,00

12.471,69

0,00

266.919,39

0,00

17.365,12

0,00
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0,00

0,00

6,70

0,00
0,00

715129

Казнена камата за порез на
промет производа

Дирекција за финансије –
Пореска управа

16040001

219.676,96

0,00

334,82

0,00

715131

Порез на промет производа по
вишој тарифи

Дирекција за финансије –
Пореска управа

16040001

538,77

0,00

516,72

0,00

715132

Порез на промет производа по
нижој тарифи

Дирекција за финансије –
Пореска управа

16040001

3.791,02

0,00

53,50

0,00

715134

Порез на промет грађевинског
материјала

Дирекција за финансије –
Пореска управа

16040001

63,80

0,00

715137

Казнена камата за порез на
промет услуга

Дирекција за финансије –
Пореска управа

16040001

545,22

0,00

145,15

0,00

715141

Порез на промет услуга

Дирекција за финансије –
Пореска управа

16040001

399,19

0,00

337,78

0,00

715144

Порез на промет услуга у
паушалном износу

Дирекција за финансије –
Пореска управа

16040001

165,80

0,00

15.970,45

0,00

715200

ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ
ПОСЕБНИХ УСЛУГА

489.059,37

450.000,00

267.959,57

550.000,00

715211

Порез на добитке од игара на
срећу

Дирекција за финансије –
Пореска управа

16040001

18.718,84

100.000,00

10.015,10

100.000,00

715212

Порез од приређивања игара
на срећу и забавних игара

Дирекција за финансије –
Пореска управа

16040001

468.775,06

350.000,00

256.389,10

450.000,00

715214

Казнена камата за порезе од
игара на срећу

Дирекција за финансије –
Пореска управа

16040001

1.565,47

0,00

1.555,37

0,00

672.900,00

500.000,00

294.700,00

650.000,00

672.900,00

500.000,00

294.700,00

650.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156.118.671,88

156.300.000,00

75.966.051,65

160.200.000,00

156.031.002,06

156.300.000,00

75.966.051,65

160.200.000,00

715311

ПОРЕЗИ НА УПОТРЕБУ
ДОБАРА ИЛИ НА ДОЗВОЛЕ
ДОБАРА ИЛИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
АКТИВНОСТИ
Накнаде за издавање
одобрења за приређивање
игара на срећу и забавних
игара

715400

АКЦИЗЕ

715500

ИНДИРЕКТНИ ПОРЕЗИ
ДОЗНАЧЕНИ ОД УИО

715511

Индиректни порези
дозначени од УИО

715300

Дирекција за финансије –
Пореска управа

Дирекција за финансије

16040001

00000000
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0,00

721100

Приходи од посебне накнаде
за путеве
Приходи који потичу од
сукцесије
ПРИХОДИ ОД
НЕФИНАНСИЈСКИХ ЈАВНИХ
ПРЕДУЗЕЋА И
ФИНАНСИЈСКИХ ЈАВНИХ
ИНСТИТУЦИЈА

721112

Приходи од давања права на
експлоатацију природних
ресурса (приходи од концесија)

715512
715513

721121

Дирекција за финансије

00000000

Дирекција за финансије

00000000

0,00

0,00

0,00

0,00

820.322,65

2.136.300,00

344.633,08

826.050,00

149,25

500.000,00

305,26

40.000,00

Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за матичну евиденцију

25010001

4,00

0,00

Канцеларија за
управљање јавном
имовином – Сектор
располагања

27010004

115,25

500.000,00

Одјељење за стручне и
административне
послове – Пододјељење
за јавне набавке

15040001

30,00

Скупштина Брчко
дистрикта БиХ –
Стручна служба
Скупштине

10020001

Приходи од коришћења
градског грађевинског
земљишта – приходи од закупа
јавних површина
Канцеларија за
управљање јавном
имовином – Сектор
располагања

721122

87.669,82

27010004

Приходи од изнајмљивања
пословног простора
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0,00

266,76

40.000,00

0,00

38,50

0,00

182.009,51

300.000,00

54.857,55

100.000,00

182.009,51

300.000,00

54.857,55

100.000,00

595.531,07

1.000.000,00

273.937,67

600.000,00

721123

Приходи од коришћења права
грађења на градском
грађевинском земљишту

721124

Приходи за преузету тендерску
документацију

721128

Приходи од коришћења јавних
површина за љетне баште

721129

Приходи од изнајмљивања
остале материјалне имовине

Канцеларија за
управљање јавном
имовином – Сектор
располагања
Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ –
Правобранилаштво
Канцеларија за
управљање јавном
имовином – Канцеларија
директора
Канцеларија за
управљање јавном
имовином – Сектор
располагања

Одјељење за стручне и
административне
послове – Пододјељење
за јавне набавке
Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ – Основни
суд
Канцеларија
градоначелника –
Кабинет градоначелника
Канцеларија за
управљање јавном
имовином – Сектор
располагања

Одјељење за стручне и
административне
послове – Пододјељење
за јавне набавке
Канцеларија за
управљање јавном
имовином – Сектор
располагања

27010004

589.879,38

1.000.000,00

272.382,80

600.000,00

12050001

5.651,69

0,00

1.227,27

0,00

27010001

0,00

327,60

0,00

27010004

300.000,00

0,00

20.944,81

0,00

1.854,70

0,00

15040001

20.924,81

0,00

1.854,70

0,00

12020001

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11010001

27010004
15.539,31

24.000,00

15040001

20,00

0,00

27010004

11.412,93

20.000,00
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3.709,69

50.000,00

6.502,57

14.000,00

0,00

4.999,83

10.000,00

Одјељење за привредни
развој, спорт и културу –
Пододјељење за туризам,
културу и спорт

721131

Одјељење за јавну
безбједност –
Пододјељење за издавање
дозвола и овлашћења у
грађевинарству, осталим
гранама привреде и
физичким лицима
Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за
пољопривреду
Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за личне документе

721132

17020001

Приходи од извршених
прегледа о испуњавању
минималних услова за
обављање дјелатности

14020001

4.106,38

4.000,00

1.502,74

4.000,00

4.888,70

7.800,00

2.525,64

17.800,00

4.888,70

7.000,00

2.521,37

17.000,00

18020001

800,00

25020001

Приходи од издатих
санитарних сагласности и
заштите на раду и прегледа
возила

1.100,00
Одјељење за стручне и
административне
послове – Пододјељење
за јавне набавке
Канцеларија
градоначелника –
Инспекторат
Одјељење за просторно
планирање и имовинскоправне послове –
Пододјељење за издавање
локационих услова и
заштиту околине

15040001

4.500,00

800,00

4,27

0,00

940,00

4.250,00

0,00

0,00

11030001

740,00

4.200,00

720,00

4.200,00

21010001

200,00

300,00

220,00

50,00
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721200

Приходи за извршену
категоризацију угоститељских
објеката
Приходи од одузетих предмета
по поступку инспекције
Инспектората
ОСТАЛИ ПРИХОДИ ОД
ИМОВИНЕ

721211

Приходи од камате за депозите
у банци

721133

721134

Одјељење за јавну
безбједност –
Пододјељење за издавање
дозвола и овлашћења у
грађевинар., осталим
гранама привреде и
физичким лицима

14020001

160,00

0,00

0,00

Канцеларија
градоначелника –
Инспекторат

11030001

160,00

0,00

0,00

2.330.353,19

4.261.253,27

466.788,81

1.306.253,00

1.105.817,70

1.800.000,00

43.025,67

500.000,00

1.105.817,70

1.800.000,00

43.025,67

500.000,00

3.759,81

1.253,27

0,00

101.253,00

3.759,81

1.253,27

Дирекција за финансије –
Трезор

721219

721221

16030001

Остали приходи од
финансијске и нематеријалне
имовине
Одјељење за здравство –
Служба за
администрацију и
статистику Одјељења

19010001

Дирекција за финансије –
Канцеларија директора
Дирекције за финансије

16010001

Остали приходи од земљишне
ренте и изнајмљивања
пољопривредног земљишта
Канцеларија за
управљање јавном
имовином – Сектор
располагања

27010004
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1.253,00

100.000,00

319.496,70

600.000,00

201.880,53

340.000,00

319.496,70

600.000,00

201.880,53

340.000,00

721222

Приходи од закупа пијачног
простора
Канцеларија за
управљање јавном
имовином – Сектор
одржавања

27010003

Правосуђе Брчко
дистрикта – Основни суд

12020001

721231

Остали приходи од имовине

721232

Приходи од продаје земљишта
у својини Дистрикта

Канцеларија за
управљање јавном
имовином – Сектор
располагања
Канцеларија за
управљање јавном
имовином – Сектор
располагања

721233

Приходи од продаје покретне
имовине (возила, оружја,
алати, медицинска и остала
опрема)

Канцеларија за
управљање јавном
имовином – Сектор
располагања

27010004

Приходи од продаје права
грађења у поступку
легализације бесправно
изграђених грађевина

Одјељење за просторно
планирање и имовинскоправне послове –
Пододјељење за издавање
локационих услова и
заштиту околине

21010001

721234

721600

ПРИХОДИ ОД ПОЗИТИВНИХ
КУРСНИХ РАЗЛИКА
ПРИХОДИ ОД
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

721611

Приходи од приватизације
станова – фонд становања

721500

Канцеларија за
управљање јавном
имовином – Сектор
одржавања

110.952,48

200.000,00

51.720,52

110.000,00

110.952,48

200.000,00

51.705,52

110.000,00

15,00

0,00

27010004

40.541,76

100.000,00

8.960,00

10.000,00

27010004

632.142,88

1.470.000,00

103.475,79

180.000,00

27010003
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5.000,00

117.641,86

90.000,00

57.726,30

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147.090,21

2.500.000,00

45.875,23

535.000,00

91.231,74

250.000,00

27.241,14

50.000,00

300,00

0,00

Канцеларија за
управљање јавном
имовином – Сектор
располагања
Канцеларија за
управљање јавном
имовином – Канцеларија
директора

721612

27010004

250.000,00

26.893,80

50.000,00

0,00

47,34

0,00

55.858,47

150.000,00

18.634,09

40.000,00

55.858,47

150.000,00

18.402,53

40.000,00

27010003

200,00

0,00

27010001

31,56

0,00

27010001

Приходи од приватизације
станова – фонд одржавања

721615

Приходи од приватизације
пословних простора

722100

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

722111

Таксе за увјерења

Канцеларија за
управљање јавном
имовином – Сектор
располагања
Канцеларија за
управљање јавном
имовином – Сектор
одржавања
Канцеларија за
управљање јавном
имовином – Канцеларија
директора
Канцеларија за
управљање јавном
имовином – Сектор
располагања

Одјељење за образовање
– ЈУ Економска школа
Брчко дистрикт БиХ
Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за
пољопривреду

91.231,74

27010004

27010004

2.100.000,00
447.572,37

400.600,00

352.730,85

822.610,00

6.135,00

7.400,00

2.333,40

7.200,00

5,00

100,00

20060001

18020001
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445.000,00

5,00

0,00

0,00

Полиција Брчко
дистрикта БиХ –
Униформисана, крим
полиција и друго
Полиција Брчко
дистрикта БиХ –
Администрација
Канцеларија
градоначелника –
Инспекторат
Одјељење за образовање
– ЈУ Техничка школа
Брчко дистрикт БиХ
Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ – Основни
суд
Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за личне документе
Одјељење за образовање
– ЈУ Гимназија "Васо
Пелагић" Брчко дистрикт
БиХ
722112

1.570,00

7.100,00

1.098,40

6.200,00

13020001

4.280,00

300,00

945,00

300,00

0,00

20,00

0,00

160,00

200,00

11030001

20060002

185,00

0,00

12020001

20,00

0,00

0,00

25020001

5,00

0,00

0,00

20060004

70,00

0,00

105,00

400,00

330,21

0,00

5,00

0,00

15040001

30,00

0,00

0,00

11030001

20,00

0,00

0,00

25020001

280,21

0,00

5,00

0,00

170.581,86

150.000,00

86.433,20

200.000,00

Таксе за издавање и
продужење возачке дозволе
Одјељење за стручне и
административне
послове – Пододјељење
за јавне набавке
Канцеларија
градоначелника –
Инспекторат
Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за личне документе

722113

13010001

Такса за регистрацију моторних
возила
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722114

Одјељење за јавне
послове – Пододјељење
за путеве и паркове

24020001

10,00

0,00

0,00

Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за матичну евиденцију

25010001

201,00

0,00

0,00

Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за личне документе

25020001

170.365,86

150.000,00

Одјељење за јавну
безбједност –
Пододјељење за издавање
дозвола и овлашћења у
грађевинарству, осталим
гранама привреде и
физичким лицима

14020001

5,00

0,00

3.110,00

4.000,00

Такса за рјешења у управном
поступку
Дирекција за финансије –
Пореска управа
Одјељење за јавну
безбједност –
Пододјељење за издавање
дозвола и овлашћења у
грађевинарству, осталим
гранама привреде и
физичким лицима
Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за
пољопривреду
Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ –
Апелациони суд
Полиција Брчко
дистрикта БиХ –
Администрација

16040001

86.433,20

200.000,00

0,00
1.860,00

7.600,00

5,00

0,00

14020001

5,00

0,00

0,00

18020001

5,00

0,00

0,00

12030001

5,00

0,00

0,00

13020001

3.070,00

4.000,00
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1.840,00

7.600,00

722115

Полиција Брчко
дистрикта БиХ –
Униформисана крим
полиција и др.

13010001

20,00

0,00

10,00

0,00

Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за личне документе

25020001

5,00

0,00

5,00

0,00

4.393,50

3.500,00

1.328,40

3.500,00

10,00

0,00

Такса за регистрацију оружја
Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за
пољопривреду
Полиција Брчко
дистрикта БиХ –
Администрација

722116

13020001

Такса за издавање рјешења за
рад ауто-школа
Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за личне документе

722121

18020001

25020001

Такса за издавање грађевинске
дозволе
Одјељење за јавну
безбједност –
Пододјељење за издавање
дозвола и овлашћења у
грађевинарству, осталим
гранама привреде и
физичким лицима

14020001

Одјељење за просторно
планирање и имовинскоправне послове –
Пододјељење за издавање
локационих услова и
заштиту околине

21010001

150

4.393,50

3.500,00

1.318,40

3.500,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

50,00

50,00

50,00

0,00

95.000,00

50,00

0,00

0,00

0,00

95.000,00

722122

Такса за издавање локационих
услова
Одјељење за јавну
безбједност –
Пододјељење за издавање
дозвола и овлашћења у
грађевинарству, осталим
гранама привреде и
физичким лицима
Одјељење за просторно
планирање и имовинскоправне послове –
Пододјељење за издавање
локационих услова и
заштиту околине
Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за
ветеринарство
Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ – Основни
суд

722123

88.555,65

60.100,00

47.905,06

750,00

14020001

83.550,65

55.000,00

45.885,06

0,00

21010001

4.905,00

5.100,00

1.980,00

750,00

18040001

30,00

0,00

40,00

0,00

12020001

70,00

0,00

225,00

300,00

5,00

0,00

Такса на захтјеве, рјешења и
одобрења за вршење
дјелатности
Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за личне документе
Одјељење за јавне
послове – Пододјељење
за јавни саобраћај и
одржавање возила
Полиција Брчко
дистрикта БиХ –
Администрација

25020001

24040001

13020001

151

220,00

0,00

33,00

300,00

0,00

100,00

3,00

100,00

200,00

30,00

200,00

Такса за издавање извода из
урбанистичког плана

Одјељење за стручне и
административне
послове – Пододјељење
за јавне набавке

15040001

160,00

0,00

0,00

Такса на извод из планске
документације

Одјељење за просторно
планирање и имовинскоправне послове –
Пододјељење за издавање
локационих услова и
заштиту околине

21010001

15,00

0,00

0,00

722128

Такса за издавање одобрења
за легализацију бесправно
изграђених грађевина

Одјељење за просторно
планирање и имовинскоправне послове –
Пододјељење за издавање
локационих услова и
заштиту околине

21010001

600,00

500,00

185,00

150,00

722131

Административне таксе
Апелационе комисије

95,00

0,00

80,00

0,00

16040001

10,00

0,00

11040001

25,00

0,00

25,00

0,00

12020001

10,00

0,00

55,00

0,00

14020001

50,00

0,00

13.348,74

0,00

722124

722127

Дирекција за финансије –
Пореска управа
Канцеларија
градоначелника –
Апелациона комисија
Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ – Основни
суд
Одјељење за јавну
безбједност –
Пододјељење за издавање
дозвола и овлашћења у
грађевинарству, осталим
гранама привреде и
физичким лицима
722132

Административне таксе
Пореске управе

152

0,00

0,00
6.650,00

0,00

Одјељење за просторно
планирање и имовинскоправне послове –
Пододјељење за издавање
локационих услова и
заштиту околине
Дирекција за финансије –
Стручна служба
Дирекције
Канцеларија
градоначелника –
Инспекторат
Дирекција за финансије –
Пореска управа
Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за
шумарство и
водопривреду
722133

21010001

60,00

0,00

0,00

16020001

0,00

11030001

20,00

0,00

0,00

16040001

13.258,74

0,00

18030001

10,00

0,00

55,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

Таксе за држање паса

722134

Таксе за деташмане

722135

Остале административне таксе

Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за
ветеринарство

18040001

Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за личне документе

25020001

Комисија за хартије од
вриједности

26010001

153

6.650,00

0,00

0,00

55,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

142.591,81

157.500,00

63.957,89

160.910,00

88,00

0,00

0,00

Одјељење за просторно
планирање и имовинскоправне послове –
Пододјељење за издавање
локационих услова и
заштиту околине

21010001

1.025,00

1.000,00

430,00

1.000,00

Одјељење за јавну
безбједност –
Пододјељење за издавање
дозвола и овлашћења у
грађевинарству, осталим
гранама привреде и
физичким лицима

14020001

7.005,00

15.000,00

2.680,00

15.000,00

Одјељење за привредни
развој, спорт и културу –
Пододјељење за
привредни развој

17010001

5,00

0,00

10,00

0,00

25010001

112.773,11

100.000,00

54.397,39

100.000,00

18030001

80,00

3.000,00

30,00

3.000,00

18020001

5.573,00

19.000,00

595,00

17.000,00

100,00

5,00

50,00

Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за матичну евиденцију
Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за
шумарство и
водопривреду
Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за
пољопривреду
Одјељење за јавне
послове – Пододјељење
за путеве и паркове

24020001

154

Одјељење за јавне
послове – Пододјељење
за јавни саобраћај и
одржавање возила
Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за личне документе
Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за писарницу и заједничке
послове
Канцеларија
градоначелника –
Инспекторат
Одјељење за здравство и
остале услуге – Служба
за администрацију и
статистику Одјељења
Скупштина Брчко
дистрикта БиХ –
Стручна служба
Скупштине
Дирекција за финансије –
Пореска управа
Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за
ветеринарство

24040001

1.830,00

2.200,00

410,00

2.000,00

25020001

2.767,70

0,00

1.747,50

5.000,00

25040001

15,00

0,00

30,00

0,00

11030001

9.495,00

16.900,00

2.970,00

16.900,00

19010001

105,00

100,00

50,00

110,00

10020001

25,00

0,00

16040001

400,00

0,00

18040001

20,00

0,00

Одјељење за образовање
– Пододјељење за људске
ресурсе и запошљавање

20010001

Одјељење за образовање
– ЈУ Економска школа
Брчко дистрикт БиХ

20060001

Одјељење за образовање
– ЈУ Техничка школа
Брчко дистрикт БиХ

20060002

155

0,00
115,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

265,00

0,00

105,00

300,00

670,00

0,00

185,00

300,00

Одјељење за образовање
– ЈУ Пољопривредна и
медицинска школа Брчко
дистрикт БиХ
Одјељење за комуналне
послове – Пододјељење
за развој и стратегију
комуналних услуга
Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за анализу и
административну
подршку
Канцеларија за
управљање јавном
имовином – Сектор
располагања
Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ – Основни
суд
Одјељење за јавне
послове – Пододјељење
за заједничке послове и
стручни надзор
Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за катастарске књиге
Одјељење за јавни
регистар – Служба за
архив
Одјељење за стручне и
административне
послове – Пододјељење
за јавне набавке
Полиција Брчко
дистрикта БиХ –
Униформисана крим
полиција и др.

20060003

25,00

0,00

23010001

5,00

0,00

0,00

18010001

80,00

0,00

0,00

27010004

30,00

0,00

13,00

0,00

12020001

20,00

0,00

10,00

0,00

24010001

15,00

0,00

0,00

25030001

20,00

0,00

0,00

25060001

10,00

0,00

65,00

0,00

15040001

240,00

200,00

65,00

200,00

13010001

5,00

0,00

156

40,00

50,00

0,00

722136

Административне таксе на
утврђивање испуњености
услова у погледу простора,
кадра и медицинско-техничке
опреме здравствене установе
Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за матичну евиденцију
Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за
пољопривреду
Одјељење за здравство и
остале услуге – Служба
за администрацију и
статистику одјељења

722139

722141

666,00

700,00

25010001

51,00

0,00

0,00

18020001

15,00

0,00

0,00

19010001

600,00

700,00

400,00

700,00

10,00

0,00

129.979,90

320.000,00

10,00

0,00

Приходи од продатих таксених
марки наплаћени од
уговорених дистрибутера
таксених марки
Дирекција за финансије –
Пореска управа

16040001

Дирекција за финансије –
Стручна служба
Дирекције за финансије

16020001

Такса на захтјеве и рјешења по
основу Закона о подстицају
привредног развоја у Брчко
дистрикту БиХ
Одјељење за привредни
развој, спорт и културу –
Пододјељење за
привредни развој

17010001

157

400,00

700,00

0,00

129.979,90

320.000,00

7.890,00

8.000,00

5.420,00

8.000,00

7.880,00

8.000,00

5.420,00

8.000,00

Одјељење за привредни
развој, спорт и културу –
Пододјељење за туризам,
културу и спорт

722151

10,00

0,00

70,00

50,00

14020001

20,00

0,00

21010001

40,00

50,00

14010001

10,00

0,00

8.669,60

8.500,00

Такса за издавање
противпожарне сагласности на
пројектну документацију
Одјељење за јавну
безбједност –
Пододјељење за издавање
дозвола и овлашћења у
грађевинарству, осталим
гранама привреде и
физичким лицима
Одјељење за просторно
планирање и имовинскоправне послове –
Пододјељење за издавање
локационих услова и
заштиту околине
Одјељење за јавну
безбједност –
Пододјељење за заштиту
и спасавање

722152

17020001

Такса за издавање одобрења
за властити превоз

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00
6.130,00

18.500,00

Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за матичну евиденцију

25010001

5,00

0,00

0,00

Одјељење за јавни
регистар –Пододјељење
за личне документе

25020001

39,60

0,00

0,00
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Одјељење за јавну
безбједност –
Пододјељење за издавање
дозвола и овлашћења у
грађевинарству, осталим
гранама привреде и
физичким лицима
Одјељење за јавну
безбједност –
Пододјељење за заштиту
и спасавање
722153

14020001

8.500,00

5.770,00

18.500,00

0,00

360,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

14010001

Такса за ревизију пројектне
документације
Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за матичну евиденцију

8.625,00

25010001

0,00

722200

СУДСКЕ ТАКСЕ И СУДСКЕ
НАКНАДЕ

1.771.474,88

1.580.000,00

924.438,54

13.890.714,70

722221

Судске таксе Дистрикта

1.649.110,07

1.500.000,00

803.593,48

1.600.000,00

25020001

9,60

0,00

0,00

25010001

20,00

0,00

0,00

12020001

1.647.241,47

1.500.000,00

802.923,48

1.600.000,00

12010001

1.269,00

0,00

250,00

0,00

10020001

470,00

0,00

57,00

0,00

12030001

100,00

0,00

100,00

0,00

Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за личне документе
Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за матичну евиденцију
Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ – Основни
суд
Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ –
Правосудна комисија
Скупштина Брчко
дистрикта БиХ –
Стручна служба
Скупштине
Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ –
Апелациони суд

159

722231

722241

Судске накнаде
Накнаде Правобранилаштва
Брчко дистрикта БиХ за
трошкове поступка

Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ –
Тужилаштво
Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ –
Канцеларија за правну
помоћ
Полиција Брчко
дистрикта –
Администрација
Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ – Основни
суд

Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за катастарске књиге
Канцеларија за
управљање јавном
имовином – Сектор
располагања
Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ –
Правобранилаштво
Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ – Основни
суд
Канцеларија
градоначелника –
Инспекторат
722300

КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

722321

Комуналне таксе за истицање
фирме

12040001

63,00

0,00

12060001

50,00

0,00

13020001

150,00

0,00

12020001

62.792,60

20.000,00

41.639,30

80.000,00

59.572,21

60.000,00

79.205,76

12.210.714,70

25030001

10,00

0,00

27010004

1.789,00

0,00

600,00

0,00

12050001

39.018,96

60.000,00

78.585,76

12.210.714,70

12020001

18.754,25

0,00

11030001

0,00

20,00

0,00

332.599,15

451.000,00

137.864,83

450.300,00

317.938,66

450.000,00

130.001,56

450.000,00

Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ –
Правосудна комисија

12010001

70,00

0,00

Дирекција за финансије –
Пореска управа

16040001

317.868,66

450.000,00

160

0,00

0,00
130.001,56

450.000,00

722322

Комуналне таксе за
легализацију бесправно
изграђених грађевина

722331

Казнена камата за комуналну
таксу

Одјељење за просторно
планирање и имовинскоправне послове –
Пододјељење за издавање
локационих услова и
заштиту околине

Одјељење за комуналне
послове – Пододјељење
за развој и стратегију
комуналних услуга
Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ – Основни
суд
Дирекција за финансије –
Пореска управа
722400

722411

1.330,00

1.000,00

420,00

300,00

13.330,49

0,00

7.443,27

0,00

23010001

159,98

0,00

0,00

12020001

200,00

0,00

0,00

16040001

12.970,51

0,00

7.443,27

0,00

1.949.883,33

1.869.400,00

916.662,94

1.876.894,00

187.300,00

200.000,00

74.800,00

200.000,00

11030001

187.260,00

200.000,00

74.780,00

200.000,00

10030001

20,00

0,00

20,00

0,00

14030001

20,00

0,00

200.299,00

400.000,00

ОСТАЛЕ БУЏЕТСКЕ
НАКНАДЕ
Накнада за покривање
трошкова контроле квалитета
пољопривредно-прехрамбених
производа у
спољнотрговинском промету
Канцеларија
градоначелника –
Инспекторат
Скупштина Брчко
дистрикта БиХ – Изборна
комисија
Одјељење за јавну
безбједност – Служба
заједничких послова

722412

21010001

Накнада за извршене
здравствене прегледе
пошиљака биља, средстава за
заштиту биља и минералних
ђубрива у промету преко
границе Брчко дистрикта БиХ
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0,00

29.220,00

200.000,00

Канцеларија
градоначелника –
Инспекторат
Канцеларија
градоначелника – Сектор
за информисање
Полиција Брчко
дистрикта –
Униформисана крим.
Полиција и друго

722413

11030001

200.119,00

400.000,00

11020001

180,00

0,00

13010001

Накнада за покриће трошкова
утврђивања здравствене
исправности намирница и
предмета опште употребе који
се увозе и извозе
Скупштина Брчко
дистрикта БиХ – Изборна
комисија
Канцеларија
градоначелника –
Инспекторат

722421

Накнада за ревизију техничке
документације

722422

Накнада за започету градњу
(приход од заснивања стварног
права служности)

Одјељење за јавну
безбједност –
Пододјељење за издавање
дозвола и овлашћења у
грађевинарству, осталим
гранама привреде и
физичким лицима

Одјељење за јавну
безбједност –
Пододјељење за заштиту
и спасавање

29.167,00

200.000,00

0,00

53,00

0,00

84.969,00

200.000,00

110.720,00

0,00

10030001

40,00

0,00

11030001

110.680,00

0,00

84.969,00

200.000,00

14020001

31.625,21

18.000,00

14.142,82

28.000,00

175.071,66

220.000,00

21.140,86

70.000,00

530,00

0,00

14010001
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0,00

0,00

Одјељење за јавну
безбједност –
Пододјељење за издавање
дозвола и овлашћења у
грађевинарству, осталим
гранама привреде и
физичким лицима
Канцеларија за
управљање јавном
имовином – Сектор
располагања
Канцеларија за
управљање јавном
имовином – Сектор
одржавања

722423

Накнада за издавање потврде
о овјери елебората о етажном
власништву

722424

Накнада за технички преглед и
пријем грађевинских објеката

Одјељење за јавну
безбједност –
Пододјељење за издавање
дозвола и овлашћења у
грађевинарству, осталим
гранама привреде и
физичким лицима

14020001

57.817,79

20.000,00

18.430,65

50.000,00

27010004

116.723,87

0,00

2.710,21

20.000,00

27010003

14020001

Одјељење за јавну
безбједност –
Пододјељење за издавање
дозвола и овлашћења у
грађевинарству, осталим
гранама привреде и
физичким лицима

14020001

Одјељење за јавне
послове – Пододјељење
за јавни саобраћај и
одржавање возила

24040001
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200.000,00

0,00

1.095,00

0,00

835,00

0,00

19.717,95

35.100,00

10.684,61

55.100,00

19.717,95

35.000,00

10.684,61

55.000,00

100,00

100,00

722425

Накнада за издавање лиценци
за пројектовање, грађење,
надзор и ревизију

Одјељење за јавну
безбједност –
Пододјељење за издавање
дозвола и овлашћења у
грађевинарству, осталим
гранама привреде и
физичким лицима

14020001

70,00

0,00

722427

Накнада за уређење
грађевинског земљишта у
процесу легализације
бесправно изграђених
грађевина

Одјељење за просторно
планирање и имовинскоправне послове –
Пододјељење за издавање
локационих услова и
заштиту околине

21010001

74.639,59

90.000,00

40.878,87

38.000,00

722432

Накнада услуге за
сервисирање противпожарних
апарата

Одјељење за јавну
безбједност –
Пододјељење за заштиту
и спасавање

14010001

14.395,64

27.000,00

4.951,28

16.000,00

722435

Накнада за извршени увиђај
саобраћајних незгода

16.211,50

15.000,00

5.575,00

9.500,00

16.211,50

15.000,00

5.575,00

9.500,00

3.680,00

1.500,00

4.220,00

15.100,00

3.680,00

1.500,00

2.120,00

15.100,00

2.100,00

0,00

Полиција Брчко
дистрикта БиХ –
Униформисана, крим
полиција и друго
722436

13010001

Накнада за услуге пратње
специјалних терета
Полиција Брчко
дистрикта БиХ –
Униформисана, крим
полиција и друго
Полиција Брчко
дистрикта БиХ –
Администрација

722437

Накнада од прикупљених
новчаних средстава за издате
регистарске таблице

722438

Накнада за издате обрасце
оружаних листова

Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за личне документе
Полиција Брчко
дистрикта БиХ –
Администрација

13010001

13020001

0,00

25020001

82.978,00

70.000,00

41.037,50

90.000,00

13020001

16.784,00

15.000,00

4.773,60

5.000,00
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722441

Накнада за премјештање
непрописно заустављеног или
паркираног возила
Канцеларија
градоначелника –
Инспекторат
Полиција Брчко
дистрикта БиХ –
Униформисана, крим
полиција и друго

722442

722443

Накнаде за извлачење и
преношење возила
хаварисаног у саобраћајној
незгоди на подручју Дистрикта
Накнаде за криминалистичкотехнички преглед возила ради
утврђивања броја шасије и
броја мотора са мишљењем и
фото-документацијом

Полиција Брчко
дистрикта БиХ –
Униформисана, крим
полиција и друго

Полиција Брчко
дистрикта БиХ –
Администрација
Полиција Брчко
дистрикта –
Униформисана, крим
полиција и друго

722444

722446

5.416,92

20.000,00

11030001

17,09

0,00

13010001

5.399,83

20.000,00

13010001

2.914,63

5.000,00

0,00

2.914,63

500,00

5.000,00

200,00

13010001

80,00

600,00

13020001

80,00

0,00

0,00

600,00

600,00

13010001

Накнада за образац
легитимације припадника
физичког или техничког
обезбјеђења (осигурања) или
детективске легитимације

1.310,40
Канцеларија
градоначелника –
Инспекторат

11030001

Полиција Брчко
дистрикта БиХ –
Администрација

13020001

Накнада за кретање теретних
возила улицама града гдје
постоји забрана кретања за
таква возила
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250,00

0,00

600,00

1.023,40

5.144,00

20,00

0,00

1.310,40

250,00

1.003,40

5.144,00

49.146,62

40.000,00

41.890,09

55.000,00

Полиција Брчко
дистрикта БиХ –
Униформисана, крим
полиција и друго
Полиција Брчко
дистрикта БиХ –
Администрација

13010001

80,00

0,00

41.810,09

55.000,00

13020001

48.846,62

40.000,00

Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за катастарске књиге

25030001

300,00

0,00

722447

Накнада од прикупљених
новчаних средстава за издате
потврде о власништву (ПОВ)

Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за личне документе

25020001

14.588,50

10.000,00

7.707,00

16.000,00

722448

Накнада од прикупљених
новчаних средстава за издате
потврде о регистрацији (ПОР)

Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за личне документе

25020001

39.525,50

30.000,00

21.129,00

34.000,00

722449

Накнада од прикупљених
новчаних средстава за издате
стикере (наљепнице)

Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за личне документе

25020001

108.459,50

90.000,00

13.515,50

84.000,00

722452

Накнада за откуп ломљеног
алуминијума, старог жељеза и
расходованих акумулатора

13020001

58,79

150,00

722453

Накнаде за издате обрасце
"дозвола за ношење оружја"

Полиција Брчко
дистрикта БиХ –
Администрација
Полиција Брчко
дистрикта БиХ –
Администрација

13020001

257,40

800,00

187,20

250,00

722454

Накнаде за издате обрасце
"потврда о пријави оружја"

561,60

500,00

318,70

800,00

561,60

500,00

250,70

800,00

68,00

0,00

55,00

30.000,00

Полиција Брчко
дистрикта БиХ –
Администрација
Полиција Брчко
дистрикта БиХ –
Униформисана, крим
полиција и друго
722461

13020001

13010001

Накнада за издавање личних
карата

30.409,00

166

55.000,00

0,00

200,00

Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за личне документе

25020001

30.386,00

55.000,00

Одјељење за јавни
регистар-Пододјељење
за катастарске књиге

25030001

23,00

0,00

722462

Накнада за издавање возачких
дозвола

Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за личне документе

25020001

82.714,00

100.000,00

41.988,00

69.000,00

722463

Накнада за издавање путних
исправа – пасоша

Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за личне документе

25020001

356.754,80

200.000,00

203.717,80

350.000,00

722464

Накнаде Пододјељења за
катастарске књиге и архив

326.012,75

230.000,00

244.988,08

300.000,00

55,00

30.000,00

0,00

Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за матичну евиденцију

25010001

154,00

0,00

0,00

Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за личне документе

25020001

47,00

0,00

0,00

25030001

325.534,75

230.000,00

244.975,08

300.000,00

12020001

277,00

0,00

13,00

0,00

Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за катастарске књиге
Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ – Основни
суд
Одјељење за образовање
–Пододјељење за високо
образовање и науку

722481

Накнада за оцјену услова за
оснивање и почетак рада
високошколских установа

722500

ПОСЕБНЕ НАКНАДЕ И ТАКСЕ

1.217.511,29

1.159.600,00

846.184,83

1.456.200,00

722511

Таксе за увјерења о
здравственом стању животиња

1.014,00

0,00

984,60

0,00

20070001
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0,00

0,00

Канцеларија
градоначелника –
Секретаријат Владе
Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за
ветеринарство

722514

722522

1.014,00

0,00

18040001

Накнаде за извршене
ветеринарско-санитарне
прегледе у земљи
Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за
ветеринарство
Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за
пољопривреду

722521

11020007

18040001

0,00

144.875,08

380.000,00

294.419,83

340.000,00

144.775,08

380.000,00

100,00

0,00

151.916,86

330.000,00

299.340,34

250.000,00

24020001

48,00

0,00

Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за личне документе

25020001

299.066,74

250.000,00

Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за матичну евиденцију

25010001

225,60

0,00

9,60

0,00
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9,60

340.000,00

Одјељење за јавне
послове – Пододјељење
за заједничке послове и
стручни надзор

Посебна водопривредна
накнада за искоришћавање
вода

0,00

294.419,83

18020001

Посебна водопривредна
накнада за регистрацију
моторних возила

975,00

0,00

151.916,86

330.000,00

0,00

0,00

0,00

Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за личне документе

722523

Посебна водопривредна
накнада за заштиту вода
Одјељење за
пољопривреду,шумарство
и водопривреду –
Пододјељење за
шумарство и
водопривреду

722524

25020001

722525

Посебна водопривредна
накнада за промјену режима
вода

722527

Посебна водопривредна
накнада за обављање
привредног и рекреативног
спортског риболова

722541

Накнаде за услуге регистра
емитената

Комисија за хартије од
вриједности

0,00

0,00

0,00

18030001

Посебна водопривредна
накнада за извађени материјал
из водотока
Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за личне документе
Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за
шумарство и
водопривреду
Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за
шумарство и
водопривреду
Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за
пољопривреду

9,60

102.937,88

80.000,00

25020001

9,60

0,00

18030001

102.928,28

80.000,00

18030001

0,00

9,60

0,00

9,60

0,00

108.865,09

150.000,00

0,00

108.865,09

150.000,00

9,60

0,00

18020001

1.000,00

1.500,00

7.575,00

1.500,00

26010001

5.235,00

5.000,00

2.664,00

7.000,00
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722542

Накнаде за услуге Централног
регистра Комисије за хартије
од вриједности

29.645,43
Скупштина Брчко
дистрикта БиХ –
Стручна служба
Скупштине
Комисија за хартије од
вриједности
Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ –
Правобранилаштво

722551

722552

40.000,00

10020001

26.277,13

43.000,00

347,25

0,00

25.929,88

43.000,00

26010001

27.358,02

40.000,00

12050001

2.287,41

0,00

104.980,00

80.000,00

50.425,00

94.000,00

Накнада за полагање испита за
рад у органима управе

0,00

Канцеларија
градоначелника –
Секретаријат Владе

11020007

98.230,00

80.000,00

44.575,00

80.000,00

Одјељење за образовање
– Пододјељење –
Педагошка институција

20020001

6.750,00

0,00

5.850,00

14.000,00

36.272,87

50.000,00

32.055,42

63.000,00

Накнада за полагање
ванредних испита
Одјељење за образовање
– ЈУ Економска школа
Брчко дистрикт БиХ

20060001

18.984,00

20.000,00

7.249,00

28.000,00

Одјељење за образовање
– ЈУ Техничка школа
Брчко дистрикт БиХ

20060002

13.527,37

15.000,00

6.487,82

16.000,00

Одјељење за образовање
– ЈУ Пољопривредна и
медицинска школа Брчко
дистрикт БиХ

20060003

3.761,50

15.000,00

18.318,60

19.000,00
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722554

Накнада за полагање стручног
испита за професионалног и
индустријског ватрогасца и
руководиоца акције гашења
пожара у професионалном и
индустријском ватрогаству
Накнада за полагање испита о
оспособљености за правилно
руковање, држање и ношење
оружја

722591

Накнаде за коришћење шума и
шумски допринос

722553

Одјељење за јавну
безбједност –
Пододјељење за заштиту
и спасавање

14010001

5.230,00

3.000,00

3.360,00

4.500,00

Полиција Брчко
дистрикта БиХ –
Администрација

13020001

4.738,50

5.000,00

1.521,00

5.000,00

5.308,71

0,00

1.265,08

0,00

18030001

5.306,21

0,00

1.262,58

0,00

10020001

2,50

0,00

2,50

0,00

0,00

0,00

1.114,22

12.000,00

17020001

1.107,00

12.000,00

18030001

7,22

0,00

765,00

1.500,00

Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за
шумарство и
водопривреду
Скупштина Брчко
дистрикта БиХ –
Стручна служба
Скупштине
722593

Боравишна такса
Одјељење за привредни
развој, спорт и културу –
Пододјељење за туризам,
културу и спорт
Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за
шумарство и
водопривреду

722594

Накнада за обрасце које издају
капетаније

1.520,00
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1.600,00

722595

Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за
шумарство и
водопривреду

18030001

53,90

0,00

Одјељење за јавне
послове – Пододјељење
за јавни саобраћај и
одржавање возила

24040001

1.466,10

1.600,00

765,00

1.500,00

630,00

1.000,00

180,00

650,00

Накнаде за баждарење чамаца

722596

Накнада за прегледе чамаца

722597

Накнада за обрасце које издају
органи и институције Дистрикта

0,00

Одјељење за јавне
послове – Пододјељење
за јавни саобраћај и
одржавање возила

24040001

630,00

1.000,00

180,00

650,00

Одјељење за јавне
послове – Пододјељење
за јавни саобраћај и
одржавање возила

24040001

2.435,00

2.500,00

1.240,00

2.400,00

1.239,50

0,00

670,50

1.650,00

Одјељење за образовање
– ЈУ Економска школа
Брчко дистрикт БиХ

20060001

404,50

0,00

173,00

500,00

Одјељење за образовање
– ЈУ Техничка школа
Брчко дистрикт БиХ

20060002

789,50

0,00

272,00

500,00

20060003

9,50

0,00

165,50

300,00

20060004

36,00

0,00

60,00

350,00

Одјељење за образовање
– ЈУ Пољопривредна и
медицинска школа Брчко
дистрикт БиХ
Одјељење за образовање
– ЈУ Гимназија "Васо
Пелагић" Брчко дистрикт
БиХ
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722598

Накнаде за коришћење
општекорисних функција шума

321.540,47
Скупштина Брчко
дистрикта БиХ – Изборна
комисија
Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за
шумарство и
водопривреду
Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за
пољопривреду

722599

10030001

722600

ПРИХОДИ ОД ПРУЖАЊА
ЈАВНИХ УСЛУГА

722611

Приходи од накнаде за одвоз
смећа – група домаћинства

722612

Приходи од накнаде за одвоз
смећа – група уговорни
потрошачи

722621

Приходи од продаје воде –
категорија привреда

307.421,49

360.000,00

377,44

0,00

18030001

321.387,32

300.000,00

307.037,04

360.000,00

18020001

153,15

0,00

7,01

0,00

14,16

0,00

2.990,16

0,00

14,16

0,00

2.990,16

0,00

1.240.511,21

964.250,00

661.055,74

3.335.971,30

11.126,92

0,00

5.875,65

0,00

Приходи од затезне камате за
неблаговремено плаћене
посебне накнаде и таксе
Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за
шумарство и
водопривреду

300.000,00

18030001

Дирекција за финансије –
Трезор

16030001

11.126,92

0,00

5.875,65

0,00

Дирекција за финансије –
Трезор

16030001

4.463,02

0,00

2.626,34

0,00

11.413,79

0,00

4.695,03

0,00
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Дирекција за финансије –
Трезор
722622

Приходи од продаје воде –
категорија домаћинства
Дирекција за финансије –
Трезор
Одјељење за образовање
– Обданиште и
забавиште "Наша дјеца"
Брчко

722631

722632

722633

722641

16030001

Приходи од испоручене
електричне енергије –
категорија потрошачи 0,4 kV
Приходи од испоручене
електричне енергије –
категорија потрошачи 10 kV
Приходи од испоручене
електричне енергије –
категорија домаћинства
Приходи од здравствених
услуга пружених корисницима
ван Брчко дистрикта БиХ –
заостале обавезе

16030001

16030001

Дирекција за финансије –
Трезор

16030001

Дирекција за финансије –
Трезор

16030001

Одјељење за здравство и
остале услуге – Општа
болница Брчко
Правосуђе Брчко
дистрикта –
Правобранилаштво
Одјељење за здравство и
остале услуге –
Пододјељење за јавно
здравство

0,00

4.695,03

0,00

19.507,54

0,00

18.375,57

0,00

19.507,54

0,00

18.353,78

0,00

21,79

0,00

5.235,45

0,00

20040001

Дирекција за финансије –
Трезор

Скупштина Брчко
дистрикта БиХ –
Стручна служба
Скупштине

11.413,79

7.182,94

0,00

0,00

0,00

32.488,55

0,00

16.164,76

0,00

1.920,55

0,00

748,60

0,00

10020001

17,50

0,00

0,00

19040001

1.013,05

0,00

0,00

12050001

890,00

0,00

0,00

19020001
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748,60

0,00

722643

722644

Приходи од здравствених
услуга пружених лицима која
немају здравствено осигурање
– заостале обавезе

Одјељење за здравство и
остале услуге – Општа
болница Брчко
Скупштина Брчко
дистрикта БиХ –
Стручна служба
Скупштине

19040001

678,05

0,00

0,00

10020001

30,00

0,00

0,00

97.262,66

120.000,00

50.295,00

120.000,00

19020001

97.232,66

120.000,00

50.295,00

120.000,00

10020001

30,00

0,00

0,00

Одјељење за здравство –
Пододјељење за примарну
здравствену заштиту –
Здравствени центар
Брчко

19030001

134,50

0,00

0,00

Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за катастарске књиге

25030001

45,00

0,00

0,00

Одјељење за здравство и
остале услуге – Општа
болница Брчко

19040001

Приходи од услуга јавног
здравства
Одјељење за здравство и
остале услуге –
Пододјељење за јавно
здравство
Скупштина Брчко
дистрикта БиХ –
Стручна служба
Скупштине

722649

Приходи од здравствених
услуга пружених
осигураницима ФЗО Брчко
дистрикта БиХ – Примарна
здравствена заштита –
заостале обавезе
Приходи од здравствених
услуга – партиципација
(Примарна здравствена
заштита)
Приходи од здравствених
услуга пружених
осигураницима ФЗО Брчко
дистрикта БиХ – (болничка
здравствена заштита)

722651

Приходи од станарине

722645

722646

Канцеларија за
управљање јавном
имовином – Сектор
одржавања

27010003
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0,00

0,00

0,00

3.679,39

4.000,00

2.832,48

0,00

658,90

0,00

2.160,80

0,00

Канцеларија за
управљање јавном
имовином-Канцеларија
директора
Канцеларија за
управљање јавном
имовином – Сектор
располагања
Скупштина Брчко
дистрикта БиХ –
Стручна служба
Скупштине

722652

722653

27010001

0,00

9,60

0,00

662,08

0,00

27010004

3.006,49

4.000,00

10020001

14,00

0,00

2.495,06

5.000,00

505,00

1.200,00

505,00

1.200,00

Приходи од издавања лиценци
за превоз лица и ствари
Одјељење за јавне
послове – Пододјељење
за јавни саобраћај и
одржавање возила

24040001

2.490,06

5.000,00

Одјељење за јавну
безбједност –
Пододјељење за издавање
дозвола и овлашћења у
грађевинсрству, осталим
гранама привреде и
физичким лицима

14020001

5,00

0,00

2.650,00

1.000,00

Приходи од издавања путних
сагласности
Одјељење за јавне
послове – Пододјељење
за јавни саобраћај и
одржавање возила

24040001

Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за катастарске књиге

25030001

176

50,00

0,00

0,00

0,00
520,00

0,00

20,00

0,00

0,00

722654

Приходи од наплате
коришћења паркинг-простора

722655

Приходи од извршеног
техничког прегледа возила (2%
од износа цијене који уплаћују
станице за технички преглед)

Одјељење за просторно
планирање и имовинскоправне послове –
Пододјељење за издавање
локационих услова и
заштиту околине

21010001

2.600,00

1.000,00

500,00

0,00

Канцеларија за
управљање јавном
имовином – Сектор
одржавања

27010003

8.276,91

0,00

3.325,64

0,00

30.469,36

27.000,00

13.751,14

28.000,00

24040001

30.123,08

27.000,00

13.706,14

28.000,00

24010001

346,28

0,00

Одјељење за јавне
послове – Пододјељење
за јавни саобраћај и
одржавање возила
Одјељење за јавне
послове – Пододјељење
за заједничке послове и
стручни надзор
Канцеларија за
управљање јавном
имовином – Сектор
одржавања
722661

27010003

Приходи од услуга за полагање
возачких испита

0,00

45,00

0,00

211.712,47

150.000,00

105.957,27

225.000,00

211.712,47

150.000,00

105.709,40

225.000,00

Одјељење за образовање
– Пододјељење за људске
ресурсе и запошљавање

20010001

Одјељење за образовање
–Обданиште и
забавиште "Наша дјеца"
Брчко

20040001

205,13

0,00

Комисија за хартије од
вриједности

26010001

42,74

0,00
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722662

722664

Приходи од услуга дјечјих
вртића – обданишта
Одјељење за образовање
– Обданиште и
забавиште "Наша дјеца"
Брчко

20040001

Одјељење за образовање
– Пододјељење за људске
ресурсе и запошљавање

20010001

Приходи од продаје дрвета –
физичка лица
Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за
шумарство и
водопривреду

722665

722666

Приходи од продаје дрвета –
правна лица
Средства за просту и
проширену репродукцију
приватних шума

Одјељење за образовање
– Обданиште и
забавиште "Наша дјеца"
Брчко
Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за
шумарство и
водопривреду

Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за
шумарство и
водопривреду

18030001

511.278,29

450.000,00

259.677,00

500.000,00

511.278,29

450.000,00

259.452,00

500.000,00

225,00

0,00

25.336,54

5.000,00

5.417,71

5.000,00

25.336,54

5.000,00

5.353,61

5.000,00

64,10

0,00

80.000,00

0,00

50.000,00

34.301,81

30.000,00

23.552,20

25.000,00

34.301,81

30.000,00

23.552,20

25.000,00

20040001

18030001

18030001
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722667

722668

722669

Средства за просту и
проширену репродукцију шума
у власништву Дистрикта

Приходи од услуга полагања
риболовачких испита
Приходи од претплате на
Службени гласник Брчко
дистрикта БиХ

Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за
шумарство и
водопривреду
Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за
пољопривреду

18030001

3.800,81

5.000,00

671,90

5.000,00

18020001

80,00

400,00

20,00

100,00

12.558,97

14.000,00

13.173,78

13.000,00

Скупштина Брчко
дистрикта БиХ –
Стручна служба
Скупштине

10020001

12.558,97

14.000,00

13.173,78

13.000,00

Приходи од издавања
увјерења о пословној
способности

Одјељење за здравство и
остале услуге – Центар
за социјални рад

19050001

130,00

350,00

65,00

150,00

722675

Приходи од наплаћених камата

Одјељење за просторно
планирање и имовинскоправне послове –
Пододјељење за издавање
локационих услова и
заштиту околине

21010001

1.523,55

0,00

628,28

0,00

722681

Приход од судских одлука

65.477,94

0,00

63.624,33

2.268.721,30

12050001

58.273,01

0,00

60.692,65

2.268.721,30

18020001

3.046,35

0,00

675,00

0,00

722671

Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ –
Правобранилаштво
Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за
пољопривреду
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722682

Приходи од судских и
вансудских поравнања

722683

Приход од камата по основу
судских одлука и поравнања
(судских и вансудских)

Канцеларија за
управљање јавном
имовином – Сектор
располагања
Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ –
Правобранилаштво

Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за
пољопривреду
Канцеларија за
управљање јавном
имовином – Сектор
располагања
Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ –
Правобранилаштво
Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ – Основни
суд
Одјељење за образовање
– Обданиште и
забавиште "Наша дјеца"
Брчко
Комисија за хартије од
вриједности

722691

27010004

4.158,58

0,00

2.256,68

0,00

12050001

43,35

0,00

0,00

0,00

36.669,11

0,00

17.156,15

0,00

18020001

278,41

0,00

27010004

1.102,75

0,00

2.892,00

0,00

12050001

34.456,59

0,00

13.617,32

0,00

12020001

831,36

0,00

0,00

20040001

75,90

0,00

26010001

570,93

0,00

33.702,27

65.000,00

Приходи од оглашавања у
Службеном гласнику Брчко
дистрикта БиХ

72.963,93
Одјељење за образовање
Пододјељење –
Педагошка институција
Скупштина Брчко
дистрикта БиХ –
Стручна служба
Скупштине

0,00

20020001

73,50

10020001

72.840,93

180

42.000,00

0,00

42.000,00

33.541,16

65.000,00

Скупштина Брчко
дистрикта БиХ –
Скупштина Брчко
дистрикта
Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ – Основни
суд

722692

Приходи од чланарине за
библиотеку

722693

Приходи од услуга
фотокопирања

10010001

2,50

0,00

12020001

44,50

0,00

Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за личне документе

25020001

2,50

0,00

Одјељење за привредни
развој, спорт и културу –
Пододјељење за туризам,
културу и спорт

17020001

14.914,50

15.000,00

10.551,00

14.900,00

2.167,70

0,00

1.104,40

0,00

12020001

1.962,70

0,00

894,40

0,00

15040001

52,50

0,00

149,00

0,00

12040001

152,50

0,00

61,00

0,00

17020001

13.405,00

14.500,00

18020001

353,00

1.000,00

Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ – Основни
суд
Одјељење за стручне и
административне
послове – Пододјељење
за јавне набавке
Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ –
Тужилаштво

722694

Приходи од продатих улазница
за позоришне представе

722696

Приходи од услуга
лабораторијског испитивања
плодности земљишта

Одјељење за привредни
развој, спорт и културу –
Пододјељење за туризам,
културу и спорт
Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за
пољопривреду

722699

Приходи од затезне камате за
неблаговремено плаћене
остале непореске приходе

Дирекција за финансије –
Пореска управа

16040001
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0,00

161,11

0,00

0,00

13.400,00

294,00

1.500,00

509,79

0,00

722700

НЕПЛАНИРАНЕ УПЛАТЕ –
ПРИХОДИ

722713

Повраћај накнада трошкова
запослених
Канцеларија
градоначелника –
Инспекторат

722714

Повраћај исплаћених, а
неутрошених грантова
појединцима из ранијих година
Одјељење за расељена
лица, избјеглице и
стамбена питања

722719

22010001

Остали повраћаји
Одјељење за образовање
– Обданиште и
забавиште "Наша дјеца"
Брчко
Диркција за финансије –
Трезор
Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за
пољопривреду
Скупштина Брчко
дистрикта – Изборна
комисија

722742

11030001

20040001

505.483,07

186.113,98

252.750,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

6.168,00

0,00

19.060,00

0,00

6.168,00

0,00

19.060,00

0,00

8.116,13

0,00

100,29

0,00

150,00

0,00

16030001

0,00
100,29

0,00

18020001

200,00

0,00

0,00

10030001

7.766,13

0,00

0,00

1.347,30

0,00

24010001

581,30

0,00

0,00

11030001

766,00

0,00

0,00

Приходи од надокнаде за
учињену штету на имовини и
опреми
Одјељење за јавне
послове – Пододјељење
за заједничке послове и
стручни надзор
Канцеларија
градоначелника –
Инспекторат

476.644,85
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667,00

0,00

Правосуђе Брчко
дистрикта – Основни суд
722751

Примљене намјенске донације
непланиране у буџету
Одјељење за образовање
– ЈУ Прва основна школа
Брчко
Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ – Основни
суд
Одјељење за образовање
– Обданиште и
забавиште "Наша дјеца"
Брчко
Одјељење за образовање
– ЈУ Гимназија "Васо
Пелагић" Брчко дистрикт
БиХ
Дирекција за финансије –
Трезор
Одјељење за расељена
лица, избјеглице и
стамбена питања
Одјељење за јавну
безбједност –
Пододјељење за заштиту
и спасавање

722791

12020001

0,00

66.189,35

503.483,07

112.256,91

252.750,00

20050001

11.739,89

11.867,38

11.867,38

0,00

12020001

30,00

0,00

0,00

20040001

27.075,00

0,00

0,00

1.948,01

0,00

20060004
16030001

0,00

189,53

0,00

22010001

100.200,00

100.200,00

135.000,00

14010001

389.467,68

Остале непланиране уплате
Одјељење за просторно
планирање и имовинскоправне послове –
Пододјељење за издавање
локационих услова и
заштиту околине

667,00

21010001
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27.344,46

394.804,07

2.000,00

105,56

0,00

117.750,00
54.029,78

0,00

0,00

Канцеларија за
управљање јавном
имовином – Сектор
располагања
Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ –
Тужилаштво
Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ –
Правобранилаштво
Одјељење за здравство и
остале услуге – Служба
за администрацију и
статистику Одјељења
Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ – Основни
суд
Полиција Брчко
дистрикта БиХ –
Униформисана крим
полиција и др.
Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за
шумарство и
водопривреду
Канцеларија
градоначелника –
Инспекторат
Одјељење за расељена
лица, избјеглице и
стамбена питања

27010004

17.241,60

0,00

0,00

12040001

1.953,40

0,00

0,00

12050001

2.015,33

0,00

0,00

19010001

2.136,24

0,00

0,00

12020001

272,05

0,00

1.080,53

0,00

13010001

551,93

2.000,00

1.356,00

0,00

18030001

54.226,47

0,00

24.692,50

0,00

0,00

470,12

0,00

11030001

22010001

20.960,00

0,00

5.500,00

0,00

Одјељење за здравство и
остале услуге – Центар
за социјални рад

19050001

494,71

0,00

734,63

0,00

Дирекција за финансије –
Стручна служба
Дирекције за финансије

16020001

294.641,65

0,00

20.196,00

0,00
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Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за
пољопривреду
723100
723111

НОВЧАНЕ КАЗНЕ
Новчане казне за прекршаје и
трошкови поступка од
физичких лица
Полиција Брчко
дистрикта БиХ –
Униформисана крим
полиција и др.
Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ – Основни
суд

723112

723113

Новчане казне за прекршаје и
трошкови поступка од правних
лица
Новчане казне и трошкови
поступка које изричу органи
управе Дистрикта

Дирекција за финансије –
Пореска управа
Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ – Основни
суд

Дирекција за финансије –
Пореска управа
Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за личне документе
Полиција Брчко
дистрикта БиХ –
Униформисана крим
полиција и др.

723115

18020001

0,00

2.057.295,68

2.785.000,00

939.894,19

1.731.705,00

1.747,00

0,00

640,00

0,00

310,00

0,00

330,00

0,00

13010001

0,00

12020001

1.418,50

0,00

16040001

328,50

0,00

0,00

12020001

660,00

0,00

0,00

295,00

0,00

16040001

280,00

0,00

0,00

25020001

15,00

0,00

0,00

13010001

Новчане казне и трошкови
поступка за саобраћајне
прекршаје од правних лица
Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ – Основни
суд

205,13

12020001

185

40,00

0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

723116

Новчане казне и трошкови
поступка за саобраћајне
прекршаје од физичких лица
Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ – Основни
суд
Канцеларија
градоначелника –
Инспекторат

723117

0,00

12020001

20,00

0,00

0,00

11030001

90,00

0,00

0,00

297.630,97

250.000,00

27010004

50,00

0,00

0,00

10020001

230,00

0,00

0,00

12020001

294.153,44

250.000,00

185.610,56

300.000,00

12050001

3.197,53

0,00

1.115,33

0,00

40,00

0,00

664.913,93

1.331.705,00

Новчане казне за кривична
дјела и трошкови поступка
Канцеларија за
управљање јавном
имовином – Сектор
располагања
Скупштина Брчко
дистрикта – Стручна
служба скупштине
Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ – Основни
суд
Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ –
Правобранилаштво
Полиција Брчко
дистрикта БиХ –
Униформисана крим
полиција и др.

723119

110,00

13010001

Новчане казне за прекршаје
које су регистроване у регистру
новчаних казни и трошкови
прекршајног поступка
Канцеларија
градоначелника –
Секретаријат Владе
Полиција Брчко
дистрикта БиХ –
Униформисана, крим
полиција и друго
Полиција Брчко
дистрикта БиХ –
Администрација

1.610.131,08

2.485.000,00

11020007

40,00

0,00

13010001

1.373.378,40

2.005.000,00

13020001

186

0,00

186.765,89

0,00

300.000,00

0,00

569.623,95

1.061.705,00

260,00

0,00

Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ – Основни
суд
Канцеларија
градоначелника –
Инспекторат
Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ –
Правосудна комисија
Одјељење за јавну
безбједност –
Пододјељење за заштиту
и спасавање
Дирекција за финансије –
Пореска управа
Скупштина Брчко
дистрикта БиХ –
Стручна служба
Скупштине
Скупштина Брчко
дистрикта БиХ – Изборна
комисија
Одјељење за јавни
регистар – Пододјељење
за личне документе
Скупштина Брчко
дистрикта БиХ –
Скупштина Брчко
дистрикта БиХ

723122

Новчане казне и трошкови
поступка за прекршаје од
физичких лица
Новчане казне и трошкови
поступка за прекршаје од
правних лица

723123

Приходи од издатих пореских
маркица

723121

12020001

116.433,62

330.000,00

52.787,15

120.000,00

11030001

43.248,32

150.000,00

11.239,00

150.000,00

12010001

1.563,32

0,00

1.781,65

0,00

14010001

30,00

0,00

60,00

0,00

16040001

74.917,42

0,00

28.992,18

0,00

10020001

190,00

0,00

10030001

60,00

0,00

25020001

270,00

0,00

10010001

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

60,00

0,00

60,00

0,00

Дирекција за финансије –
Стручна служба
Дирекције за финансије

16020001

Дирекција за финансије –
Пореска управа

16040001

370,00

0,00

340,00

0,00

Дирекција за финансије –
Пореска управа

16040001

100,00

0,00

1.020,00

0,00

944,00

0,00

314,00

0,00

187

Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ –
Правосудна комисија
Дирекција за финансије –
Пореска управа
Полиција Брчко
дистрикта БиХ –
Униформисана крим
полиција и др.
Канцеларија
градоначелника –
Инспекторат
723125

16040001

731100

Новчане казне у
дисциплинском поступку
ГРАНТОВИ ИЗ
ИНОСТРАНСТВА

731111

Грантови из иностранства

914,00

13010001

11030001

64,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

200,00

0,00

30,00

0,00

145.267,63

50.000,00

85.860,37

100.000,00

16040001

145.067,40

50.000,00

85.860,37

100.000,00

12020001

200,00

0,00

0,00

18030001

0,23

0,00

0,00

Остали приходи Пореске
управе
Дирекција за финансије –
Пореска управа
Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ – Основни
суд
Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за
шумарство и
водопривреду

723132

12010001

0,00

0,00

Одјељење за образовање
– ЈУ Гимназија "Васо
Пелагић" Брчко дистрикт
БиХ
Правосуђе Брчко
дистрикта БиХ – Основни
суд

20060004

12020001
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3.736,36

127.702,67

123.244,67

3.000,00

3.736,36

127.702,67

123.244,67

3.000,00

1.948,01

0,00

123.244,67

0,00

123.244,67

0,00

Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду –
Пододјељење за анализу и
административну
подршку и рурални развој

18010001

Одјељење за привредни
развој, спорт и културу –
Пододјељење за туризам,
културу и спорт

17020001

1.788,35

3.000,00

3.000,00

1.458,00

0,00

732100

ДОМАЋИ ГРАНТОВИ

140.172,29

135.400,00

825,00

9.000,00

732111

Примљени грантови од
заједничких институција БиХ

131.220,00

120.000,00

0,00

0,00

732116

Примљени грантови од мјесних
заједница
У К У П Н И

Одјељење за расељена
лица, избјеглице и
стамбена питања

22010001

120.000,00

120.000,00

0,00

Одјељење за здравство и
остале услуге – Служба
за администрацију и
статистику Одјељења

19010001

11.220,00

0,00

0,00

Одјељење за јавне
послове – Пододјељење
за путеве и паркове

24020001

8.952,29

15.400,00

825,00

9.000,00

194.400.823,91

198.865.989,01

95.131.697,17

212.756.448,00

1.476.445,66

5.713.597,63

474.730,10

19.592.075,00

143.000,00

ПРИХОДИ :

814212

ФИНАНСИРАЊЕ
Примици од задуживања од
страних финансијских
институција

Дирекција за финансије

00000000

0,00

814213

Примици од задуживања од
страних добављача кредита

Дирекција за финансије

00000000

211.761,55

813311

Отплате од позајмљивања
јавним предузећима

Дирекција за финансије

00000000

1.264.684,11
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901.029,92

696.000,00
65.505,77

0,00

409.224,33

3.800.000,00

591111

Вишак прихода над расходима
из ранијих година (средства из
капиталног буџета 2015. и
2016. године)

Дирекција за финансије

00000000

591111

Вишак прихода над расходима
из ранијих година (средства из
капиталног буџета 2014.
године)

Дирекција за финансије

00000000

У К У П Н О

ПРИХОДИ И ФИНАНСИРАЊЕ

0,00

0,00

4.669.567,71
195.877.269,57

190

0,00

204.579.586,64

2.516.736,00

12.579.339,00
95.606.427,27

232.348.523,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Пројекције прихода који припадају Буџету Брчко дистрикта
БиХ за 2017. годину
У складу с чланом 41 Статута Брчко дистрикта БиХ, Законом о Дирекцији за
финансије, Законом о Трезору и Законом о буџету Брчко дистрикта БиХ, Дирекција
за финансије израдила је Пројекцију прихода који припадају Буџету Брчко дистрикта
БиХ за 2017. годину.
Изради Пројекције прихода приступило се на основу постојећих политика
прихода и пројицираних макроекономских показатеља, на основу примјене нових
пореских политика, процјене одјељења и институција о наплативости прихода који
се остварују по основу њихове активности и анализе наплате прихода у текућем
периоду.
Порески систем у Босни и Херцеговини и политика опорезивања и даље
егзистирају на два нивоа: државном и локалном.
У буџет Брчко дистрикта БиХ се приливају приходи са оба нивоа. Држава је
надлежна за царине, порез на додатну вриједност, акцизе и накнаде за путеве из
цијена нафтних деривата (индиректни порези који чине већински дио укупних
прихода Брчко дистрикта БиХ), док су у надлежности Брчко дистрикта БиХ остали:
порез на доходак и добит, порез на плате, порез на имовину, порез на продају
добара и услуга, порез на промет посебних услуга и порези на употребу добара
или на дозволе добара или за извођење активности.
Брчко дистрикт БиХ је такође надлежан за прописивање, администрирање и
убирање непореских прихода, прихода по основу облигационих односа, такси и
различитих накнада.
С обзиром на већинско учешће индиректних пореза у укупним приходима
Брчко дистрикта БиХ, као основ за израду Пројекције прихода који припадају
буџету Брчко дистрикта БиХ послужила је пројекција прихода од индиректних
пореза Управе за индиректно опорезивање за период 2016–2019. године.
Пројекције прихода од индиректних пореза
опорезивање БиХ за период 2016–2019. године.

Управе

за

индиректно

Претпоставке1
Ревидиране пројекције прихода од индиректних пореза за период од 2016. до 2019.
године базиране су на сљедећим претпоставкама:
 Прогнозама макроекономских показатеља Дирекције за економско
планирање (ДЕП) за поменути период;
 Наставку хармонизације акциза на цигарете са стандардима ЕУ и примјену
нове политике опорезивања резаног дувана2;
 Ефектима примјене Споразума о слободној трговини између БиХ и EFTA3 у
периоду 2016–2017;
1
2

Извор: Управа за индиректно опорезивање.
Нова политика је у примјени од 1. 8. 2014 („Службени гласник БиХ“ бр. 49/14)
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Текућим трендовима у наплати прихода од индиректних пореза.

Политика акциза на дуван у 2016. години утврђена је Законом о акцизама и
Одлуком4 Управног одбора УИО. Политика акциза на дуван у периоду 2017–2019.
године подразумијева континуирано годишње повећање специфичне акцизе на
цигарете у висини од 0,15 КМ/паклици, утврђивање минималне акцизе на цигарете
(минимално 60% просјечне пондерисане цијене цигарета) и усклађивање
специфичне акцизе на резани дуван са акцизом на цигарете (минимално 80%
минималне акцизе на цигарете).
ТЕКУЋИ ТРЕНДОВИ НАПЛАТЕ
Укупна наплата
У децембру 2015. године, у мјесецу у којем је због празника наплата
традиционално висока, забиљежена је врло лоша наплата због које је годишње
извршење прихода пало испод пројектоване наплате. Почетак 2016. године донио
је висок раст прихода од индиректних пореза, што је неуобичајено за тај период
фискалне године, у којем се традиционално наплати најмање прихода у односу на
остале квартале. Индикативно је и да је нето наплата, која је у јануару и фебруару
расла по стопи од 4,0% и 4,4% респективно, брже расла од бруто наплате због
пада повраћаја индиректних пореза. Позитивна кретања су се наставила и у марту
2016. године, са разликом да је нето раст био у функцији раста бруто наплате, док
су повраћаји остали на истом нивоу као у марту 2015. године.
Графикон број 1

3

„Службени гласник БиХ – међународни уговори“ бр. 18/14.
Одлука о утврђивању посебне и минималне акцизе на цигарете и износ акцизе на дуван за пушење за 2016.
годину (Службени гласник БиХ бр. 94/2015).
4
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Према прелиминарном извјештају УИО бруто наплата је порасла за 5,7% у односу
на март 2015. године, а нето наплата за 6,9%. У цјелини, наплата и бруто и нето
прихода од индиректних пореза представљала је максималну наплату у марту од
успоставе УИО. Захваљујући рекордном расту наплате прихода у марту
кумулативна бруто наплата у првом кварталу 2016. године је расла по стопи од
3,3%. Због смањења исплата повраћаја од 10,4 мил. КМ, нето наплата у првом
кварталу 2016. године била је већа за 58,5 мил. КМ него у истом кварталу 2015.
године, односно за 4,9%.
Трендови у наплати прихода у првом кварталу 2016. године представљају
значајно побољшање у односу на четврти квартал у којем је остварен незнатан
раст прихода (Графикон број 1). Посматрајући трендове у посљедњих шест
квартала, могло би се закључити да је подбачај у четвртом кварталу 2015. године
био изузетак, те да рекордна наплата у првом кварталу наговјештава високо
извршење прихода од индиректних пореза и у 2016. години.
Поређење наплате прихода од индиректних пореза у првом кварталу 2016.
године у односу на први квартал претходне године указује на закључак да је
наплата прихода од индиректних пореза у номиналном износу била најуспјешнија
од успоставе УИО (Графикон број 2).
Графикон број 2

Пројектовани износ прихода од индиректних пореза на нивоу БиХ у 2017. години у
износу од 5.482,10 милиона КМ чине:
1. ПДВ

3.490,20

милиона КМ;

2. Акцизне дажбине

1.504,20

милиона КМ;

3. Царинске дажбине

252,60

милиона КМ;

4. Путарина

342,90

милиона КМ;

5. Путарина (0,10КМ/л)

-137,20

милиона КМ;

29,40

милиона КМ;

6. Остало
УКУПНО:

5.482,10
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милиона КМ.

Наплата по врстама прихода
У марту је забиљежен снажан раст код свих главних група прихода, што се
заједно са позитивним кретањима у фебруару, позитивно одразило и на
кумулативну наплату.5 Највећи ефекти у првом кварталу остварени су на ПДВ-у
(+40,5 мил. КМ), те на акцизама и путаринама (+21,6 мил. КМ). Пад наплаћених
прихода је остварен само код прихода од царина.
Царине
Протекли период обиљежило је најприје успоравање раста прихода од
царина, те након тога оштар пад прихода. Пад прихода од царина је посљедица
пада увоза капиталних добара из трећих земаља због завршетка великих
инвестиција у енергетском сектору (Кина) и пада увоза нафте (Русија) због
смањеног извоза деривата. Након три квартала позитивног раста, у посљедњем
кварталу 2015. године приходи од царина су пали за 9,9%. Тренд слабије наплате
царина је настављен и у 2016. години. У прва два мјесеца увоз из Кине је пао
додатних 16,8%, а из Русије чак 35,7%6. Након снажног пада у јануару од 15%,
наплата прихода од царина у фебруару и марту се кретала у нивоу наплате из
2015. године. То није могло компензовати губитке прихода из јануара, те је
квартална наплата била мања за 4% (Графикон број 3). Иако је од 1. јануара 2015.
године у примјени споразум о бесцаринској робној размјени са EFTA, због малог
пондера земаља чланица EFTA у укупном увозу БиХ, смањење царина није могло
у већој мјери угрозити наплату прихода од царина.
Графикон број 3

5

Треба напоменути да је у првом кварталу наплаћено и 18,1 мил. КМ неусклађених прихода, који
нису узети у обзир у анализи наплате по врстама прихода.
6
Извор: Агенција за статистику БиХ.
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ПДВ
Наплата ПДВ-а у јануару 2016. године је представљала наставак несталних
трендова и осцилација из друге половине 2015. године. Забиљежен је снажан раст
нето ПДВ-а од 8,5%, који је резултат кумулативног ефекта раста бруто наплате и
пада повраћаја. У посљедња два мјесеца наступило је успоравање раста. У
фебруару је забиљежен раст од 4,7%, а у марту 4% (Графикон број 4).
Графикон број 4

Разлози за силазни тренд су успоравање раста бруто наплате и постепен
пораст исплата повраћаја, који су у марту достигли ниво из марта 2015. године.
Један од разлога за раст повраћаја је раст извоза у јануару 2016. године7, а због
рокова подношења ПДВ пријава и рокова за исплату повраћаја ефекат се
испољио у наредним мјесецима. Преглед кретања кварталне наплате ПДВ-а
показује снажне осцилације у наплати, а у цјелини позитивне трендове у
посљедње двије године.
Након слабог раста у трећем и пада у четвртом кварталу 2015. године, у
првом кварталу 2016. године је остварен раст од 5,6% (Графикон број 5).

7

Према подацима УИО раст извоза у јануару је износио 6,5%.
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Графикон број 5

Први квартал 2016. године је започео снажним падом ПДВ-а на увоз од 6,1% у
јануару. Насупрот томе, домаћи ПДВ је растао по стопи од 14% (Графикон број 6).
Графикон број 6

Просјечна стопа издвајања из бруто ПДВ-а за исплату повраћаја у првом кварталу
2016. године износила је 24,1%, што је за 1,9 п. п. испод удјела у првом кварталу
2015. Поређење исплате повраћаја ПДВ-а у првом кварталу у 2016. години са
2015. годином указују на смањење повраћаја обвезницима од 1,9% (или -4,5 мил.
КМ) и међународним пројектима од чак 28,5% или 6,9 мил. КМ.
Акцизе и путарина
Наплата прихода од акциза у прва два мјесеца 2016. кретала се на нивоу
наплате из 2015. године, да би у марту порасла за 15,4%. Највећи пораст остварен
код акциза на деривате нафте из увоза, чак 55,7%. Може се претпоставити да је
овако висок раст посљедица прављења залиха деривата нафте због прогноза
раста цијена на свјетском тржишту у наредним мјесецима. Високе стопе раста су
забиљежене и код акциза на дуван, путарине и акциза на пиво. С друге стране,
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значајан пад прихода је остварен код акциза на домаће деривате нафте, алкохол и
алкохолна пића, безалкохолна пића и кафу. Позитивна кретања у марту утицала су
на укупну кварталну наплату прихода од акциза, која је за 4,7% била већа од
наплате у првом кварталу 2015.
Графикон број 7

И поред нестабилног старта у 2016. години, поређења кварталне наплате
показују да стабилан позитиван тренд наплате акциза траје већ седам квартала
узастопно, с тим да је примјетно успоравање (Графикон број 7) и заостајање раста
прихода од акциза на дуванске прерађевине у односу на укупне акцизе у
посљедња три квартала. Тренд се може објаснити исцрпљивањем ефеката нове
политике опорезивања резаног дувана (у примјени од 1. августа 2014. године), с
једне стране, и високим стопама раста прихода од акциза на деривате, с друге
стране.
Приходи од деривата нафте (акцизе и путарине) континуирано расту од
другог квартала 2013, са изузетком слабог пада у другом кварталу 2014. године.
Ефекти наплате у првом кварталу 2016. су још већи уколико се узме у обзир врло
висока основица за поређење из првог квартала 2015. године (Графикон број 8).
Графикон број 8
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Иако са позитивним кварталним растом од 3,5%, мјесечна кретања наплате
акциза на кафу указују на силазни тренд.
Након енормно високих стопа раста прихода од акциза на алкохол и алкохолна
пића у 2015. години, у првом кварталу 2016. године је остварен пад од 15,3%
(Графикон број 9). Анализа мјесечних стопа раста указује на силазни негативни
тренд. Слично је и са приходима од акциза на безалкохолна пића којих је на нивоу
квартала наплаћено 6,3% мање него у истом кварталу 2015. године. Позитивни
трендови у наплати акциза из 2015. године задржани су само код акциза на пиво.
На нивоу квартала на домаће пиво наплаћно је 18,8% више прихода од акциза, а
на увозна пива 9,2%.
Графикон број 9

Пројекције за 2016. годину
На основу трендова наплате прихода, годишњих макроекономских
пројекција и процјена ефеката измјене Закона о акцизама и примјене Споразума о
слободној трговини између БиХ и EFTA, пројектована нето наплата прихода од
индиректних пореза за 2016. годину износи 5.446,0 мил. КМ што је за 3,6% више
него у 2015. години.
ПДВ
Пројекција прихода од ПДВ-а за 2016. годину износи 3.375,9 мил. КМ, што је
за 3,7% више од наплате у претходној години. Пројектована стопа раста годишње
наплате је испод остварене у првом кварталу, а заснована је на пројекцијама
макроекономских показатеља за 2016. годину, као и на трендовима наплате ових
прихода, који указују на успоравање раста прихода у односу на снажне стопе раста
на самом почетку године (Графикон број 4).
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Акцизе
Пројекција раста прихода од акциза у 2016. години износи 4% или
номинално 56,5 мил. КМ. Највиши апсолутни раст прихода потиче од акциза на
дуван. Очекивани ефекти примјене измјена Закона о акцизама у подручју
опорезивања дувана из 2014. године у највећој мјери су исцрпљени, те даљи раст
прихода од акциза, у оквиру постојеће политике опорезивања, зависи од кретања
агрегатне потрошње и дохотка и од мјера на сузбијању црног тржишта и пореске
евазије. Пројекције акциза на дуванске прерађевине у 2016. години темеље се на
примјени одлуке Управног одбора УИО, којом је специфична акциза на цигарете
повећана за 0,15 КМ/паклици, а специфична акциза на резани дуван на 89,20
КМ/кг8. Претпоставља се да ће се ново пореско оптерећење у цијелости пренијети
на малопродајне цијене. Очекује се да ће малопродајне цијене цигарета у просјеку
порасти за 9%, а да ће вриједност тржишта дувана због притиска нових пореза и
преласка лица са ниским дохоцима на супституцију цигарета расти спорије од
раста агрегатне потрошње. Раст малопродајних цијена цигарета неминовно ствара
притисак за јачање супституције потрошње јефтинијих цигарета потрошњом
резаног дувана. Будући да раст цијена цигарета прати и раст цијена резаног
дувана очекује се снажење црног тржишта дувана, односно супституција легалних
дуванских прерађевина цигаретама произведеним ручним мотањем или нелеганом
производњом из небрендираног дувана. Извјесно је да ће раст цијена дуванских
прерађевина, уз скромни раст укупне вриједности тржишта, изазвати пад
потрошње цигарета, мјерено количином издатих акцизних маркица, најмање 8%.
Легална супституција умањује убране приходе од акциза на дуванске прерађевине,
а нелегална доводи до губитка свих пореских давања. У таквим околностима
очекује се скромнији раст прихода од акциза, номинално у висини од 30,4 мил. КМ,
односно 3,7%.
Након акциза на дуван, апсолутном пројектованом расту акциза највише доприносе
акцизе на деривате нафте (21,9 мил. КМ). Пројектована годишња стопа раста
акциза на нафту (4,7%) је испод остварене стопе у првом кварталу, с обзиром да
се висок раст из првог квартала може приписати нагомилавању залиха због
кретања цијена нафте на свјетском тржишту.
У складу с текућим трендовима наплате и пројекцијама ДЕП-а, пројектоване су
остале категорије акциза, од којих апсолутном расту акциза највише доприносе
акцизе на пиво, док је за акцизе на алкохол пројектован пад наплате.
Царине
Споразум о слободној трговини између БиХ и EFTA подразумијева фазно
укидање царина и осталих намета са фискалним учинком на увоз из чланица EFTA
у периоду од 2015. до 2018. године. У години која је претходила почетку примјене
Споразума (2014), увоз из чланица EFTA је представљао свега 0,6% увоза БиХ9.
Међутим, имајући у виду да се царине углавном наплаћују на увоз из трећих
земаља, удио наплаћених царина из чланица EFTA у приходима од царина
8

Одлука о утврђивању посебне и минималне акцизе на цигарете и износ акцизе на дуван за пушење за 2016.
годину (Службени гласник БиХ бр. 94/2015).
9
Извор: Агенција за статистику БиХ, www.bhas.ba.

199

износио је 3,3%. Већ у 2015. години, након прве године имплементације
Споразума, увоз из EFTA је порастао за 12,7%10, што указује на супституцију увоза
на који се плаћала царина са бесцаринским увозом. У сваком случају, због малог
учешћа земаља чланица EFTA у укупном увозу БиХ, примјена овог споразума није
могла у већој мјери угрозити наплату прихода од царина.
У 2016. години је упркос прогнозираном расту увоза (ДЕП), пројектован
скроман раст прихода од царина (0,4%), због снажног пада увоза из земаља које не
подлијежу уговорима о бесцаринској трговини (Кина, Русија).
Путарина
Пројектована стопа раста прихода од путарине у 2016. години извршена је
на основу текућих трендова наплате и макроекономских пројекција, а износи 4,9%.
Годишња пројектована стопа раста за 2016. годину је испод остварене стопе раста
ових прихода у првом кварталу, из истог разлога као код акциза на деривате нафте
(очекивано успоравање тренда због нагомилавања залиха деривата у првом
кварталу).
Пројекције за 2017–2019. годину
Пројектоване стопе раста прихода за 2017, 2018. и 2019. годину износе
3,2%, 3,2% и 3,1% респективно. Пројекција прихода у наведеном периоду (Табела
број 1) заснована је на пројектованим релевантним макроекономским
показатељима, историјској сезонској шеми наплате и пројекцијама појединих
категорија прихода за 2016. годину, те ефектима измјена политика у области
царина и акциза на дуван.
Табела број 1 – Прогноза јединственог рачуна прихода Управе за индиректно
опорезивање за период 2017–2019. године (у мил. КМ)
Врста прихода

Процјена

2015.

2016.

Прогноза

2017.

2018.

2019.

ПДВ (нето)

3.255,9 3.375,9 3.490,2 3.610,0

3.731,2

Акцизне дажбине

1.408,1 1.464,5 1.504,2 1.545,1

1.583,0

Царинске дажбине

239,9

240,8

252,6

264,6

278,4

Путарина

319,8

335,5

342,9

350,1

357,1

35,1

29,2

29,4

29,6

29,8

5.258,7 5.446,0 5.619,4 5.799,4

5.979,5

Остало
Укупно
Путарина (0,10КМ/л)
Укупно
10

Реално

-127,6

-140,0

-142,8

5.131,1 5.311,8 5.482,2 5.659,3

5.836,7

Ибид.
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-134,2

-137,2

Пројекције за 2016–2019. годину
Пројекција за 2016. годину је повећана за 19,5 мил. КМ или за 0,4% у односу на
октобарске пројекције. Иако није било значајнијих ревидирања пројекција раста
БДП-а и потрошње од стране ДЕП-а (Графикони број 10 и број 11), повећане су
пројекције прихода од ПДВ-а, акциза на деривате нафте и путарине и то због
позитивних трендова наплате у првом кварталу 2016. године. Пројекције прихода
од царина су смањене због нижег остварења у 2015. години, благог смањења
пројекције увоза и пада учешћа увоза из земаља које не подлијежу уговорима о
бесцаринској трговини. Пројекције акциза на дуван су смањене, а разлог за нижи
раст прихода од акциза на дуванске прерађевине у односу на октобарске
пројекције су ниже стопе раста агрегатне потрошње и лошији текући трендови од
пројектованих.
Графикон број 10 – Пројекције стопа раста номиналног и реалног БДП-а
Realni BDP
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Извор: Дирекција за економско планирање

Графикон број – 11 Пројекције стопа раста приватне и владине потрошње
(номиналне стопе)
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Извор: Дирекција за економско планирање
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Пројекције за 2017. и 2018. годину су ревидиране у складу са макроекономским
пројекцијама и пројектованим износима појединих врста прихода за 2016. годину.
Изражено у %, пројекције су у периоду 2016–2019. година ревидиране у распону од
-0,3% до 0,4%.
Ризици по пројекције
С обзиром на основне поставке пројекција индиректних пореза и укупне економске
услове у БиХ и у свијету, остварење пројектованог нивоа прихода од индиректних
пореза у периоду 2016–2019. година, подложно је сљедећим ризицима:

-

-

-

Пројекције прихода од индиректних пореза уско су везане за пројекције
макроекономских показатеља ДЕП-а. Свако одступање ових параметара
од пројектованих вриједности представља ризик за пројекције прихода.
Слабији економски опоравак главних извозних партнера БиХ (ЕУ, земље
CEFTA) повећава ниво ризика за остварење макроекономских
пројекција, а тиме и пројекција прихода од индиректних пореза у цјелини.
Увођење додатне намјенске акцизе на цигарете би представљало
снажан удар на легално тржиште цигарета и приходе од акциза.
Помјерање динамике усклађивања висине укупне минималне акцизе у
БиХ са минималном акцизом у ЕУ неповољно би се одразило на
цјеновне односе домаћих и цигарета из земаља у окружењу на штету
БиХ, што би на крају довело до смањења домаће производње цигарета и
ерозије прихода од акциза и припадајућег ПДВ-а.
Евентуалне измјене политика ПДВ-а у смислу диференцираних стопа
ПДВ-а, поред фискалних губитака и макроекономских импликација у
смислу дисторзија на тржишту, могу дестабилизовати постојећи систем
ПДВ-а и наплату прихода, умањити ефикасност рада УИО, оптеретити
пословне субјекте и значајно повећати ризик од превара.
Свака измјена политике опорезивања деривата нафте која би ишла у
правцу повећања намјенске путарине довела би до повећања јаза у
опорезивању супститута (дизел и уље за ложење) и дисторзија на
тржишту деривата, са негативним посљедицама по приходе од путарине.

Приходи од индиректних пореза у корист Брчко дистрикта БиХ
Карактеристика прихода од индиректних пореза – 715500 је да њима
управља Управа за индиректно опорезивање БиХ (администрира, контролише,
убире, евидентира и дистрибуира корисницима), и да припадајући дио након
одбијања резерви и средстава за потребе финансирања државних институција,
дневно трансферише на Јединствени рачун Брчко дистрикта БиХ, што јасно указује
на немогућност директног утицаја Брчко дистрикта БиХ на планске вриједности
ових прихода.
Приходи од индиректних пореза дозначени од УИО у 2005. години су чинили
39,33% од укупно остварених прихода Брчко дистрикта БиХ (приходи од
индиректних пореза чија је наплата остварена само у другој половини 2005. године
су стављени у однос према годишње оствареним приходима). Учешће индиректних
пореза у укупним приходима Брчко дистрикта БиХ у 2006. години износило је
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60,56%, у 2007. години 66,03%, у 2008. години 71,59%, у 2009. години 70,16%, у
2010. години 72,92%, у 2011. години 74,46%, у 2012. години 70,84%, у 2013. години
73,40%, у 2014. години 79,89% а у 2015. години 80,31%. У 2016. години планирано
је учешће индиректних пореза у укупним приходима БД БиХ од 78,60%, док се у
2017. години планира учешће индиректних пореза у укупним приходима БД БиХ
75,30%.
У 2017. години очекује се да ће приходи од индиректних пореза бити у
износу од 160.200.000 КМ, а што је за 2,50% више од плана за 2016. годину.
Јаснији увид у кретање индиректних пореза у укупно оствареним приходима
Брчко дистрикта БиХ у периоду од 2005. до 2015. године, у плану 2016. године, као
и процјени у укупним приходима за 2017. годину даје Графикон број 12.
Графикон број – 12 Однос индиректних пореза према укупним приходима Брчко
дистрикта БиХ
Učešće indirektnih poreza u ukupnim prihodima Brčko distrikta BiH u periodu
2005-2017. godine
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Приходи од директних пореза
Поред прихода са Јединственог рачуна УИО-е, Брчко дистрикт БиХ такође
прикупља низ других пореза, укључујући порез на добит предузећа, порез на добит
појединца, порез на плате, порез на имовину, порез на продају добара и услуга,
порез на промет посебних услуга, порез на употребу добара или на дозволе
добара или за извођење активности. Пореска управа Дирекције за финансије
Брчко дистрикта БиХ је планирала приходе од директних пореза у износу од
26.060.000 КМ.
Планирано учешће директних пореза у укупним приходима Брчко дистрикта
БиХ за 2017. годину је 12,25%.
Приходи од директних пореза у 2017. години су планирани у вишем износу у
односу на план прихода за 2016. годину за 2,37 мил. КМ.
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Висина планираних прихода по основу пореза на добит предузећа, пореза
на плате, пореза на имовину, пореза на промет посебних услуга и пореза на
употребу добара је увећана у односу на планиране приходе за 2016. годину, док је
код прихода по основу пореза на добит појединца дошло до смањења у односу на
план за 2016. годину.
Табела број 2 – Пројекција директних пореза за 2017. годину
Директни порези
711100

Порези на добит појединаца

711200

Порез на добит предузећа

713100

2016

2017

2.000.000,00

1.700.000,00

10.340.000,00

12.000.000,00

Порези на плате

9.000.000,00

9.560.000,00

714100

Порези на имовину

1.400.000,00

1.600.000,00

715200

Порез на промет посебних услуга
Порези на употребу добара или на
дозволе добара или за извођење
активности

450.000,00

550.000,00

500.000,00

650.000,00

23.690.000,00

26.060.000,00

715300

УКУПНО:

Графикон број 13 – Структура директних пореза за 2017. годину и њихово %
учешће
Direktni porezi Brčko distrikta BiH u 2017. godini
Porez na
promet
posebnih usluga
2,11%

Porezi na upotrebu
dobara ili na dozvole
dobara ili za izvođenje
aktivnosti
2,49%

Porez na
imovinu
6,14%

Porez na dobit pojedinca
6,52%

Porez na dobit
preduzeća
46,05%

Porez na plate
36,68%

Приликом планирања прихода по основу пореза на добит појединца –
711100, Пореска управа је ову врста прихода планирала у складу са оствареном
наплатом у току 2015. године, односно у износу од 1.700.000,00 КМ, јер се не
очекују већа одступања наплате на овој врсти прихода. Порез на добит појединца
чини 6,52% од укупно планираних директних пореза у 2017. години.
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Порез на добит предузећа – 711200 у 2017. години је планиран у износу од
12.000.000,00 КМ. Пореска управа је ову врсту прихода планирала у вишем износу
од планираног у 2016. години, а приближно извршењу у 2015. години. Ова врста
прихода чини 46,05% од укупно планираних директних пореза у 2017. години.
Порез на плате – 713100 је у 2017. години планиран у висини од
9.560.000,00 КМ, а што је нешто више у односу на план 2016. године и што чини
36,68% од укупних директних пореза.
Порез на имовину – 714100 је у 2017. години планиран у већем износу у
односу на план за 2016. годину и износи 1.600.000,00 КМ или 6,14% од планираних
укупних директних пореза за 2017. годину. Приход по основу пореза на имовину у
највећој мјери зависи од висине стопе која се усваја од стране Скупштине Брчко
дистрикта БиХ за сваку годину, а која од 2012. године није мијењана.
Порез на промет посебних услуга – 715200 који обухвата порезе од
приређивања игара на срећу и забавних игара и порезе на добитке од игара на
срећу у 2017. години је планиран у већем износу у односу на 2016. годину и то у
висини од 550.000,00 КМ. Ова врста прихода чини 2,11% од укупно планираних
директних пореза у 2017. години.
Порез на употребу добара или на дозволе добара или за извођење
активности – 715300 у 2017. години, по процјени Пореске управе одступиће од
висине ових прихода планираних у 2016. години и износи 650.000,00 КМ. Ова врста
прихода чини 2,49% од укупно планираних директних пореза у 2017. години.
Непорески приходи
Структуру прихода Брчко дистрикта БиХ поред индиректних и директних
пореза чине и непорески приходи.
Непорески приходи који се прикупљају на нивоу Брчко дистрикта БиХ укључују
сљедеће приходе :
-

приходи од нефинансијских јавних
институција;
остали приходи од имовине;
приходи од приватизације;
административне таксе;
судске таксе и судске накнаде;
комуналне таксе;
остале буџетске накнаде;
посебне накнаде и таксе;
приходи од пружања јавних услуга;
непланиране уплате – приходи и
новчане казне.

преузећа

и

финансијских

јавних

У 2017. години непорески приходи су планирани у висини од 26.484.448,00 КМ, што
је за 7.871.561,66 КМ или за 42,29% више него у плану за 2016. годину. Учешће

205

непореских прихода у укупним приходима Брчко дистрикта БиХ у 2017. години је
12,44%.
Табела број 3 – Структура непореских прихода за 2017. годину
Непорески приходи
2016.

2017.

721100

Приходи од нефинансијских
јавних предузећа и
финансијских јавних
институција

2.136.300,00

826.050,00

721200

Остали приходи од имовине

4.261.253,27

1.306.253,00

721600

Приходи од приватизације

2.500.000,00

535.000,00

722100

Административне таксе

400.600,00

822.610,00

722200

Судске таксе и судске
накнаде

1.580.000,00

13.890.714,70

722300

Комуналне таксе

451.000,00

450.300,00

722400

Остале буџетске накнаде

1.869.400,00

1.876.894,00

722500

Посебне накнаде и таксе

1.159.600,00

1.456.200,00

964.250,00

3.335.971,30

505.483,07

252.750,00

Новчане казне

2.785.000,00

1.731.705,00

УКУПНО:

18.612.886,34

26.484.448,00

Приходи од пружања јавних
услуга
Непланиране уплате –
приходи

722600
722700
723100

Посматрајући укупно планиране непореске приходе у 2017. години у односу
на планиране непореске приходе у 2016. години, видљив је раст од 7,87 мил. КМ.
До увећања планираних непореских прихода у 2017. години је дошло због
увећања сљедећих непореских прихода:
-

судске таксе и накнаде (12,31 мил. КМ);
приходи од пружања јавних услуга (2,37 мил. КМ);
административне таксе (0,42 мил. КМ) и
посебне накнаде и таксе (0,30 мил. КМ);

а истовремено је дошло до смањења на сљедећим врстама прихода:
-

остали приходи од имовине (2,96 мил. КМ);
приходи од приватизације (1,97 мил. КМ);
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-

приходи од нефинансијских јавних предузећа и финансијских јавних
институција (1,31 мил. КМ);
новчане казне (1,05 мил. КМ) и
непланиране уплате – приходи (0,25 мил. КМ).

Графикон број 14 – Структура непореских прихода за 2017. годину и
њихово % учешће
Neporeski prihodi Brčko distrikta u 2017. godini
Neplanirane
uplate - prihodi
0,95%

Novčane kazne
6,54%

Prihodi od pružanja
javnih usluga
12,60%
Posebne
naknade i takse
5,50%
Ostale
budžetske
naknade
7,09%

Prihodi od
nefinansijskih
javnih preduzeća i
finansijskih javnih
institucija
3,12%

Ostali prihodi
od imovine
4,93%

Prihodi od
privatizacije
2,02%

Komunalne
takse
1,70%

Sudske takse i
sudske naknade
52,45%

Administrativne takse
3,11%

Приходи од нефинансијских јавних предузећа и финансијских јавних
институција – 721100 у 2017. години су планирани у висини од 826.050,00 КМ, што
је знатно ниже у односу на план за 2016. годину, а што чини 3,12% од укупних
непореских прихода. Већина ових прихода у износу од 800.000,00 КМ планира се
наплатити путем Канцеларије за управљање јавном имовином. Међутим,
Канцеларија за управљање јавном имовином је приходе од давања права на
експлоатацију природних ресурса (приходе од концесија), као и приходе од
изнајмљивања остале материјалне имовине (гараже и други објекти) планирала у
знатно нижем износу у односу на план за 2016. годину, а све у складу с нивоом
извршења ове врсте прихода.
Приходе од коришћења градског грађевинског земљишта – приходи од закупа
јавних површина (изнајмљивање простора за баште, трафике и остале покретне
објекте), као и приходе од изнајмљивања пословног простора, Канцеларија је
планирала у износу од 600.000,00 КМ мањем него у плану за 2016. годину, док је
приходе од коришћења јавних површина планирала у износу већем за 50.000,00
КМ у односу на план 2016. године.
Учешће прихода других одјељења у овој групи прихода је незнатно и износи свега
26.050,00 КМ.
Остали приходи од имовине – 721200 за 2017. годину планирани су у износу од
1.306.253,00 КМ. Ови приходи планирани су у знатно нижем износу у односу на
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план за 2016. годину (за 2.955.000,00 КМ). До знатног смањења ове групе прихода
дошло је углавном због смањења прихода од камата на депозите у банци
(смањење од 1,3 милиона КМ), који потичу од активности Дирекције за финансије
Брчко дистрикта БиХ које се односе на инвестирање – орочавање слободних
новчаних средстава са Јединственог рачуна Трезора Брчко дистрикта БиХ, која за
одређени временски период нису потребна за извршење (плаћање) буџетских
обавеза, а све у складу с чланом 30 Закона о Трезору Брчко дистрикта БиХ и
чланом 32 Закона о буџету Брчко дистрикта БиХ. Износ слободних новчаних
средстава за који се спроводи поступак орочавања у пословним банкама у складу
са Законом о јавним набавкама, потиче највећим дијелом из нереализованог
капиталног буџета текуће и претходних година. С обзиром да се тај износ из
године у годину смањује усљед реализације капиталних пројеката који су
планирани у буџетима претходних година, тако се из године у годину смањује
износ слободних новчаних средстава за који се може спровести поступак
орочавања. Из тих разлога, као и чињенице да пословне банке нуде значајно ниже
каматне стопе на орочена средства, планирани износи прихода од камата на
орочене депозите на годишњим нивоима имају тенденцију опадања.
Значајно учешће у овој групи прихода има Канцеларија за управљање
јавном имовином (645.000 КМ), а која је своје приходе из ове групе планирала у
износу мањем за 1.725.000 КМ у односу на план за 2016. годину. Највећи дио
смањења односи се на приходе од продаје земљишта у својини Дистрикта и то
због усклађивања плана са извршењем на поменутој врсти прихода.
Приходи од продаје права грађења у поступку легализације бесправно
изграђених грађевина, такође се планирају у овој групи прихода, а које планира и
наплаћује Одјељење за просторно планирање и имовинско-правне послове –
Пододјељење за издавање локационих услова и заштиту околине. Исти су
планирани у 30.000,00 КМ нижем износу у односу на план за 2016. годину и износе
60.000,00 КМ.
Остали приходи од имовине имају учешће у непореским приходима које износи
4,93%.
Приходи од приватизације – 721600 у 2017. години су планирани у износу
од 535.000,00 КМ, што представља 2,02% од укупних непореских прихода.
Сви приходи из ове групе остварују се путем Канцеларије за управљање јавном
имовином и планирани су у чак 1.965.000,00 КМ мањем износу у односу на план за
2016. годину. Већину прихода из ове групе чине приходи од приватизације
пословних простора, који су планирани у значајно нижем износу у односу на план
за 2016. годину и износе 445.000,00 КМ.
Административне таксе – 722100 у 2017. години планиране су у вишем
износу у односу на план 2016. године за 422.010,00 КМ и износе 822.610,00 КМ или
3,11% од укупно планираних непореских прихода.
С обзиром да је почела наплата административних такси путем таксених
маркица, у наредном периоду ће доћи до знатног смањења прихода од
административних такси које остварује Одјељење за јавни регистар. У 2017.
години, приходе из ове групе у највећем износу је планирала Дирекција за
финансије 320.000,00 КМ, Одјељење за јавни регистар у износу од 305.000,00 КМ и
Одјељење за јавну безбједност 128.500,00 КМ. Остала одјељења и институције су
планирали ову врсту прихода у укупном износу од 69.110,00 КМ (Одјељење за
пољопривреду, шумарство и водопривреду 20.000,00 КМ, Полиција Брчко
дистрикта БиХ 17.800,00 КМ, Канцеларија градоначелника – Инспекторат
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16.900,00 КМ, Одјељење за привредни развој, спорт и културу 8.000,00 КМ,
Одјељење за јавне послове 2.150,00 КМ, Одјељење за просторно планирање и
имовинско-правне послове 1.900,00 КМ, Одјељење за образовање 1.350,00 КМ,
Одјељење за здравство и остале услуге 810,00 КМ и Одјељење за стручне и
административне послове 200,00 КМ).
Судске таксе и судске накнаде – 722200 планиране су у 2017. години у
знатно већем износу у односу на план 2016. године (за 12.310.714,70 КМ) и износе
13.890.714,70 КМ. Судске таксе и судске накнаде чине 52,45% непореских прихода.
Комуналне таксе – 722300 су у 2017. години планиране у висини од
450.300 КМ. Ову групу прихода чине комуналне таксе за истицање фирми, које
утврђује и наплаћује Пореска управа Брчко дистрикта БиХ у износу од 450.000 КМ
и комуналне таксе за легализацију бесправно изграђених грађевина (Одјељење за
просторно планирање и имовинско-правне послове) у износу од 300,00 КМ.
Комуналне таксе чине 1,70% непореских прихода.
Остале буџетске накнаде – 722400 у 2017. години планиране су у нешто
вишем износу у односу на план из 2016. године и износе 1.876.894,00 КМ, што
представља 7,09% непореских прихода.
Најзначајније учешће у плану за 2017. годину у овој групи прихода имају приходи
које остварује:
- Одјељење за јавни регистар 973.000,00 КМ;
- Канцеларија градоначелника (Инспекторат) 600.000,00 КМ;
- Одјељење за јавну безбједност 149.000,00 КМ.
Посебне накнаде и таксе – 722500 планиране су у 2017. години у износу од
1.456.200,00 КМ, што представља 5,50% од укупно планираних непореских
прихода.
Ова врста прихода планирана је у вишем износу у односу на план за 2016. годину.
Укупно увећање плана ове врсте прихода износи 296.600,00 КМ.
Поред Одјељења за пољопривреду, шумарство и водопривреду, чији је план
прихода у овој групи најзначајнији и износи 891.500,00 КМ, значајно учешће у
плану ове врсте прихода остварује и Одјељење за јавни регистар у износу од
330.000,00 КМ.
Остала одјељења и институције имају знатно мање учешће у овој групи прихода
(Канцеларија градоначелника, Одјељење за образовање, Комисија за хартије од
вриједности, Одјељење за јавну безбједност, Полиција Дистрикта, Одјељење за
јавне послове и Одјељење за привредни развој, спорт и културу).
Приходи од пружања јавних услуга – 722600 у 2017. години су планирани
у нивоу од 3.335.971,30 КМ или 12,60% укупно планираних непореских прихода.
Први по величини у овој групи прихода су приходи правосуђа Брчко дистрикта
(Правобранилаштво) у износу од 2.268.721,30 КМ. Затим слиједе приходи
Одјељења за образовање у износу од 725.000,00 КМ (приходи од полагања
возачких испита 225.000,00 КМ и приходи од коришћења услуга обданишта
500.000,00 КМ.
Одјељење за здравство планира наплатити по основу услуга јавног здравства и
издавања увјерења о пословној способности износ од 120.150,00 КМ.
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Стручна служба Скупштине Брчко дистрикта планира наплатити 78.000,00 КМ по
основу претплате на „Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ и оглашавања у
Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ.
Одјељење за пољопривреду, шумарство и водопривреду планира наплатити
86.600,00 КМ прихода по основу продаје дрвета од физичких и правних лица, од
средстава за просту и проширену репродукцију приватних и шума у власништву
Брчко дистрикта БиХ, по основу прихода за полагање риболовачког испита и
услуга лабораторијског испитивања плодности земљишта.
Одјељење за јавне послове је планирало 29.200,00 КМ, а по основу издавања
лиценци за превоз лица и ствари, као и извршених техничких прегледа возила.
Одјељење за привредни развој, спорт и културу планира остварити приходе у
висини 28.300,00 КМ по основу библиотекарске чланарине и улазница за
позоришне представе.
Непланиране уплате – приходи – 722700 у 2017. години планирају се у
износу од 252.750,00 КМ и планиране су у Одјељењу за расељена лица,
избјеглице и стамбена питања (135.000,00 КМ) и Одјељењу за јавну безбједност
(117.750,00 КМ). Непланиране уплате – приходи у укупним непореским приходима
учествују са 0,95%.
Новчане казне – 723100 у плану за 2017. годину очекују се у износу од
1.731.705,00 КМ. Наведена врста прихода је планирана за 1.053.295,00 КМ мањем
износу од плана за 2016. годину. Смањење плана ове врсте прихода односи се
прије свега на приходе од новчаних казни Полиције Брчко дистрикта БиХ, који су
мањи за 943.295,00 КМ, а по процјени Полиције до смањења ће доћи због примјене
новог Закона о прекршајима Брчко дистрикта БиХ који омогућава уплату једне
половине изречене новчане казне ако се иста уплати у одређеном року.
До смањења ове врсте прихода дошло је и код новчаних казни које планира
и наплаћује правосуђе Брчко дистрикта БиХ (Основни суд) у износу од 160.000,00
КМ, док је до повећања плана у износу од 50.000,00 КМ у односу на план 2016.
године дошло на приходима Дирекције за финансије – Пореске управе (Остали
приходи Пореске управе).
Новчане казне у укупним непореским приходима у 2017. години учествују са 6,54%.
Грантови
Укупно планирани грантови у 2017. години износе 12.000,00 КМ.
Одјељење за јавне послове у 2017. години планира грант од мјесних заједница
(програм суфинансирања пројеката) у износу од 9.000,00 КМ, а Одјељење за
пољопривреду, шумарство и водопривреду – Пододјељење за анализу и
административну подршку и рурални развој, по основу средстава PHARE програма
у 2017. години планира грант у износу од 3.000,00 КМ.

Укупно расположиви приходи
Очекивани укупни приходи на располагању Брчко дистрикта БиХ износе
212.756.448,00 КМ у 2017. години, што у поређењу с планом у 2016. години у
износу од 198.865.989,00 КМ представља раст од 6,98%.
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Табела број 4: Пројекција укупних прихода и финансирања буџета Брчко
дистрикта БиХ у 2017. години
Врста прихода

Извршење
2015.

План
2016.

План
2017.

I Порески приходи
Приходи од
индиректног
опорезивања
Приходи од директног
опорезивања

181.465.656,45

179.990.000,00

186.260.000,00

156.118.671,88

156.300.000,00

160.200.000,00

25.346.984,57

23.690.000,00

26.060.000,00

II Непорески приходи

12.791.258,81

18.612.886,34

26.484.448,00

143.908,65

263.102,67

12.000,00

194.400.823,91

198.865.989,01

212.756.448,00

1.476.445,66

5.713.597,63

19.592.075,00

195.877.269,57

204.579.586,64

232.348.523,00

III Текући грантови
УКУПНО ПРИХОДИ
I+II+III
IV ФИНАНСИРАЊЕ

УКУПНО ПРИХОДИ И
ФИНАНСИРАЊЕ
I+II+III+IV

Оцјена ризика
Највећи ризик планирања прихода буџета Брчко дистрикта БиХ је наплата
индиректних пореза којом управља Управа за индиректно опорезивање БиХ.
Наведени ризик произлази из значајне заступљености индиректних пореза у
укупним приходима Брчко дистрикта БиХ (у 2017. години 75,30%).
У табели број 5 види се процентуално учешће појединих врста прихода у укупно
оствареним приходима Брчко дистрикта БиХ од 2005. до 2015. године, плану за
2016. годину, као и у процјени за 2017. годину.
Табела број 5: Структура процентуалног учешћа прихода Брчко дистрика БиХ у
периоду 2005–2017. године
Година/врста
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.

Индиректни
порези
39,33
60,56
66,03
71,59
70,16
72,92
74,46
70,84
73,40
79,89
80,31
78,60
75,30

Директни
порези
39,59
17,34
5,98
8,79
9,32
8,21
8,77
11,42
12,02
11,84
13,04
11,91
12,25
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Непорески
приходи
20,51
21,77
27,83
19,44
19,97
16,94
16,40
17,14
13,53
8,13
6,58
9,36
12,44

Грантови
0,57
0,33
0,16
0,18
0,55
1,93
0,37
0,60
1,05
0,13
0,07
0,13
0,01

Укупно
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Из наведене табеле јасно је видљив континуирани пораст учешћа индиректних
пореза у укупним приходима Брчко дистрикта БиХ, као ризик планирања и
остваривања планираних прихода у корист Дистрикта.
Финансирање
У Буџету за 2017. годину планира се финансирање у износу од 19.592.075,00 КМ.
Планирано финансирање односи се на:
- финансирање из примитака од задуживања по основу одобреног кредитног
задужења код Свјетске банке у износу од 696.000,00 КМ (средства намијењена за
финансирање пројеката који су у надлежности Одјељење за јавну безбједност;
Одјељења за пољопривреду, шумарство и водопривреду, Канцеларије
градоначелника и Одјељења за јавне послове);
- финансирање из средстава позајмљивања јавним предузећима у износу од
3.800.000,00 КМ (примљене отплате од позајмљивања ЈП „Путеви“ Брчко);
- финансирање из средстава неутрошеног капиталног буџета 2014. године у износу
од 12.579.339,00 КМ и
- финансирање из средстава капиталних буџета 2015. и 2016. године у износу од
2.516.736,00 КМ.
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Cd) ПРЕГЛЕД БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ (Аналитика)
Планска година:
Економски
код:
10

Врста расхода

Опис расхода

2017.
Буџет 2017.

СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

8.296.930,07

Скупштина Брчко дистрикта

6.700.560,23

10010001 Скупштина Брчко дистрикта

6.700.560,23

1001

611100

Бруто плате и накнаде

729.588,04

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

611231

Накнаде за привремене и повремене послове

611241

Накнаде скупштинским заступницима

612100

Доприноси послодавца

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

1.200,00

613115

Трошкови дневница у земљи

1.500,00

613121

Трошкови превоза у иностранству јавним средствима

2.500,00

613122

Трошкови превоза у иностранству службеним средстви.

1.000,00

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

5.000,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

3.000,00

613128

Осигурање радника на службеном путу

613485

Остали материјал

613911

Услуге медија

613914

Услуге репрезентације

613914

Услуге репрезентације

Средства за организацију догађаја у функцији представљања Дистрикта

613919

Остали издаци за информисање

Услуге доставе дневне штампе и стручне литературе

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

Накнаде за рад члановима Независног одбора за избор и оцјењивање рада шефа

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

614235

Једнократна помоћ

614235

Једнократна помоћ

Грантови предсједника

10.000,00

614300

Грантови непрофитним организацијама

Грант ЖУ Дубраве за унапређивање и одржавање експоната галерије

15.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грантови предсједника

60.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Црквеној општини Грчица за изградњу гробљанске зграде у МЗ Доња Брка

40.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Српској православној цркви, Црквена општина Доњи Брезик, за изградњу

20.000,00

4.278,00
Накнаде члановима Независног одбора за избор и оцјењивање рада шефа Полиције

22.200,00
464.000,00
29.494,19

800,00
Рекламни материјал и поклони

25.000,00
36.000,00
70.000,00
20.000,00
3.000,00
36.000,00

Полиције
Цвјетни аранжмани и вијенци

6.000,00
30.000,00

65.000,00

Светосавског парохијског дома
614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Српској православној цркви, Црквена општина Доњи Жабар, за помоћ у
изградњи и уређењу парохијског дома у Доњем Жабару

70.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Грбавица за завршетак изградње објекта за вјерске обреде и набавку
опреме у новом гробљу у Грбавици

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Попово Поље за наставак изградње храма Арханђела Гаврила

30.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Плазуље за наставак радова на изградњи објекта на православном
гробљу у Горицама

15.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Буквик за завршетак изградње капеле на гробљу у Црквини

20.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант СЦО Бузекара за обиљежавање црквене славе у Пурашевини

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Црквеној општини колубарско-грбавичкој за реконструкцију и доградњу

2.000,00
50.000,00

парохијског дома
614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Српској православној цркви, Црквена општина Буквик, за израду пројекта
изградње објекта за вјерске обреде у православном гробљу у Улицама

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Горњи Брезик Брчко дистрикт БиХ за ограђивање старог гробља у МЗ
Горњи Брезик

15.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Попово Поље Брчко дистрикт БиХ за наставак изградње цркве у
Поповом Пољу

50.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант евангелистичкој – протестантској цркви за редован рад

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Црквеној општини поточарско-брезичкој за поплочавање стаза и уређење
дворишта цркве у МЗ Горњи Брезик

15.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант ЖУ Дубраве за реконструкцију црквеног крова у Бијелој

10.000,00
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5.000,00

Планска година:
Економски
код:

Врста расхода

Опис расхода

2017.
Буџет 2017.

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант ЖУ Дубраве за наставак ископина "Зидине" у МЗ Горња Скакава

50.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Црквеној општини колубарско-грбавичкој за наставак изградње цркве у
Грбавици

20.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Српској православној цркви, Црквена општина Грчица, за наставак радова
на изградњи Светосавског парохијског дома

45.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант СПЦО Ражљево за завршетак парохијског дома у Слијепчевићима

11.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Попово Поље за наставак радова на изградњи цркве

35.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Црквеној општини Поточари за наставак радова на капели (гробље) у
Горњем Брезику

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант СПЦО Бузекара за прикључење воде у парохијски дом

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант СПЦ Брезово Поље за завршетак унутрашњих и спољних радова на цркви у
Брезовом Пољу, чаршија

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант СПЦ Брезово Поље за завршетак ограде на мјесном гробљу Трњаци

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Српској православној цркви, Црквена општина колубарско-грбавичка за
реконструкцију и доградњу парохијског дома

60.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Српској православној цркви, црквена општина Брчко, за наставак изградње
културно-административног центра Српске православне црквене општине Брчко

90.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Српској православној цркви, Црквена општина колубарско-грбавичка, за
наставак градње храма у Грбавици

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Српској православној цркви, Црквена општина Ражљево, храм Светог
Димитрија у Ражљеву, за унутрашње уређење Светосавско-парохијског дома у
Ражљеву и реконструкцију иконописа у храму

25.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Српској православној цркви, Црквена општина Ражљево, за санацију цркве
Огњене Марије и осликавање икона у храму у Сандићима

25.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Српској православној цркви, Црквена општина Ражљево за унутрашње
уређење и осликавање икона у храму Светог Стефана Дечанског у
Слијепчевићима

20.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Српској православној цркви, Црквена општина Брезово Поље за санацију
цркве у Брезовом Пољу

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Српској православној цркви, Црквена општина Буквик, за наставак
изградње храма Св. Кирила и Методија у Буковцу

25.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Српској православној цркви, Црквена општина Буквик, за наставак
ограђивања православног гробља у Улицама

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант ЖУ Пољаци за завршетак радова на пасторалном дому у МЗ Пољаци

30.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант СПЦО Ражљево за уређење храма у Сандићима

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ, џемат Кланац за наставак радова на џамији

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ, џемат Горњи Рахић за адаптацију абдестхане

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ, џемат Маоча, за набавку тепиха

4.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ, џемат Горњи Рахић, за уређење спољне фасаде на џамији

15.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ, џемат Чанде, за санацију имамске куће

15.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ, џемат Ћосети за санацију имамске куће

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ, џемат Паланка за санацију џамије и мектеба

20.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант ЖУ Дубраве за изградњу капеле у старом гробљу у МЗ Дубраве

40.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ, џемат Брод за уградњу централног гријања у џамији и
мектеб

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ, џемат Диздаруша за уређење дворишта

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ, џемат Брезово Поље за реконструкцију крова на Азизија
џамији

70.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ, џемат Бијела џамија за реконструкцију надстрешнице испред
џамије

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ, џемат Брка Нова за реконструкцију имамске куће

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ, за доградњу објекта обданишта Евлад

30.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ, џемат Маоча Стара за помоћ у раду

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ, џемат Маоча Нова за помоћ у раду

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ, џемат Ријеке за редован рад и извођење дијелова радова на
реконструкцији џамије

20.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ, џемат Омербеговача за надоградњу џамије

20.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант ЖУ Крепшић за редовне потребе

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Црквеној општини Ражљево за унутрашње уређење парохијског дома

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант ЖУ Брчко за изградњу капелице на католичком гробљу "Св. Марка" у МЗ

17.000,00

Гредице
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614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант ЖУ Зовик за редовни рад и одржавање црквених објеката

35.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант ЖУ Зовик за планиране активности жупе

20.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант ЖУ Боће за прикључење струје и уређење гробља и капеле у МЗ Доње
Дубравице

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант ЖУ Улице за наставак радова реконструкције и уређења жупне цркве
рођења БДМ у Улицама

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант ЖУ Улице за радове на капели у Рогозану, МЗ Улице

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ, џемат Прутаче за изградњу хоџинске куће

20.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант ЖУ Улице за изградњу ограде око гробља у Уловићу

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ, џемат Чанде за санацију вакуфске куће

6.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант ЖУ Горице за редовите потребе

3.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Доњи Зовик, Брчко дистрикт БиХ за завршетак радова на изградњи
гробља и капелице

45.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Боће Брчко дистрикт БиХ за уређење и завршетак стаза на новом
гробљу

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Боће Брчко дистрикт БиХ за изградњу капеле на гробљу Шушњари

20.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ, џемат Ограђеновац за уређење џамије

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ, џемат Ивици, за изградњу вакуфске куће

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант ЖУ Дубраве за изградњу ограде око жупног гробља, у МЗ Дубраве

50.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант ЖУ Горице за реновирање капеле са мртвачницом у Горицама

25.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Црквеној општини Доњи Брезик за освећење храма

15.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант хору Св. Стефан Дечански за редовне активности

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Црквеној општини Поточари за наставак радова на капели (гробље) у
Горњем Брезику

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Црквеној општини Ражљево за наставак изградње зграде у порти цркве у
Слијепчевићима

20.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Црквеној општини Брезово Поље за реконструкцију унутрашњег простора у
цркви

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Црквеној општини Ражљево за наставак радова на изградњи цркве у
Поповом Пољу

15.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Црквеној општини Брезово Поље за освећење капеле у Трњацима

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат Прутаче – за џамију

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Црквеној општини Брчко за наставак радова на објекту Административног

150.000,00

5.000,00
9.000,00

5.000,00

250.000,00

центра у Српској Вароши
614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат Ћосети – за џамију

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Црквеној општини Лончари за обнову парохијског дома у Крепшићу

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Жупном уреду Дубраве за наставак изградње цркве, МЗ Дубраве

50.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Жупном уреду Пољаци за наставак градње гробља и капеле и набавку
косилице, МЗ Пољаци

35.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Жупном уреду Пољаци за асфалтирање улазног пута и наставак уређења
жупних двора као и текући трошкови, МЗ Пољаци

50.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Жупном уреду Брчко за наставак радова на уређењу жупне цркве Брчко

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Жупном уреду Боће за одржавање Жупног сијела

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Жупном уреду Боће за изградњу капеле и прикључење струје на гробљу
Шушњари у МЗ Боће

25.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Црквеној општини Ражљево за уређење светосавског дома у Ражљеву

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ Брчко, за наставак реконструкције на објекту обданишта Евлад

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИВЗ Брчко за изградњу вјерских објеката

200.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Српској православној општини Брчко за изградњу вјерских објеката

200.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Врхбосанској надбискупији, Брчански деканат, за изградњу вјерских
објеката

200.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Попово Поље за наставак изградње цркве у Поповом Пољу

28.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат Шаторовићи, за џамију

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат Брезово Поље за помоћ у раду

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат Кланац – за џамију

15.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ Брчко, за реконструкцију џематске куће (Бијела џамија)

20.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Српској православној цркви, Црквена општина Брчко, за наставак изградње

100.000,00
5.000,00

40.000,00

5.000,00

140.000,00

Српског културног административног центра
614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат Горњи Рахић, за завршетак абдестхане
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614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат Ограђеновац – за џамију

20.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат Омербеговача, за џамију

27.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат Ивици – за уређење платоа испред џамије

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат Диздаруша – за џамију

15.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат Рашљани – довршетак радова на мектебу

20.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат Чанде – за џамију

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ Брчко за Бијелу џамију

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат Прутаче за редован рад и одржавање

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ Брчко, за уређење и кречење Бијеле џамије

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат Рашљани, за завршетак радова на објекту

5.000,00
10.000,00
5.000,00
15.000,00
6.000,00

мектеба
614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант СПЦ (парохија поточарско - брезичка) за наставак изградње капеле и
приступних путева на гробљу у МЗ Поточари

50.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант СПЦ (парохија поточарско - брезичка) за наставак изградње капеле на
гробљу у МЗ Горњи Брезик

50.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант СПЦ (Парохија поточарско - брезичка) за изградњу гробљанске зграде с
капелом на мјесном гробљу у МЗ Станови

60.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант СПЦ (Парохија бузекарачка) за наставак изградње капеле на гробљу у
МЗ Горње Дубравице

50.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Жупном уреду Зовик за постављање климатизације у цркви

25.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Попово Поље за наставак изградње цркве

31.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат Глухаковац, за завршетак радова на објекту
џамије

20.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат Стара Брка, за редован рад и одржавање

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат Нова Брка, за редован рад и одржавање

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Римокатоличкој жупи Госпе Сњежне, Пољаци, за уређење околине око
црквених дворишта и гробаља

100.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант самостану Свети Анто Падовански, Дубраве за уређење хортикултуре,
дворишта и гробља

200.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант црквеној општини Брчко за наставак радова на објекту Административног
центра у Српској Вароши

100.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант црквеној општини Грчица за изградњу парохијског дома

20.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант црквеној општини Доњи Брезик за уређење унутрашњости храма Христа
Спаситеља

20.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Грбавица за наставак изградње објекта за обављање вјерских обреда
на новом гробљу

38.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Српској православној цркви, Црквена општина Лончари, управа храма у
Крепшићу за парохијски дом

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Српској православној цркви, Црквена општина Крепшић, за изградњу зграде
за продају и паљење свијећа у порти спомен цркве Свете Тројице у Крепшићу

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Српској православној цркви, Црквена општина Грчица, за наставак изградње
парохијског дома

140.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Српској православној цркви, Црквена општина грбавичко-колубарска, за
наставак изградње цркве у Грбавици

40.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Српској православној цркви, Црквена општина Доњи Брезик, за куповину
земље у Доњем Брезику за Светосавски дом и канцеларије

40.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Српској православној цркви, Црквена општина Ражљево, за уређење
парохијског дома у Ражљеву

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Српској православној цркви, Црквена општина Ражљево, за уређење
парохијског дома у МЗ Слијепчевићи

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Српској православној цркви, Црквена општина Ражљево, за санацију цркве у
Сандићима

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат Ријеке, за редован рад и одржавање

30.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Српској православној цркви, Црквена општина Брчко, за изградњу вјерских
објеката

40.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат Брка, стара џамија за редован рад и
одржавање

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Српској православној цркви, Црквена општина Буквик, за завршетак и
унутрашње уређење спомен - капеле

15.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Српској православној цркви, Црквена општина Буквик, за наставак
изградње цркве у Буковцу

20.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Српској православној цркви, Црквена општина Буквик, за ограђивање
православног гробља у Улицама

10.000,00
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614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Српској православној цркви, Црквена општина Доњи Брезик, за почетак
изградње светосавско - парохијског дома у Доњем Брезику

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Српској православној цркви, Црквена општина Брезово Поље, за санацију
цркве у Брезовом Пољу

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат Паланка, за редован рад

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Жупном уреду Зовик за редовне активности

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Српској православној цркви, Црквена општина Брезово Поље, за завршетак
изградње објекта за обављање обреда на православном гробљу у Новом
насељу Брезово Поље

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Српској православној цркви, Црквена општина Високо, за санацију цркве
Светог великомученика Прокопија у Високом

821300

Набавка опреме

Компјутерска, електронска опрема, канцеларијски намјештај и др.

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција чајне кухиње

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција просторија и улаза у зграду Скупштине

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција сале за скупштинске сједнице

1002
10020001

5.000,00
15.000,00
7.000,00

10.000,00
102.000,00
6.500,00
40.000,00
380.000,00

Стручна служба Скупштине

1.180.905,36

Стручна служба Скупштине

1.180.905,36

611100

Бруто плате и накнаде

705.106,98

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

612100

Доприноси послодавца

613112

Трошкови превоза у земљи службеним средствима

1.000,00

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

5.000,00

613115

Трошкови дневница у земљи

5.000,00

613121

Трошкови превоза у иностранству јавним средствима

613122

Трошкови превоза у иностранству службеним средстви.

1.000,00

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

2.950,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

3.350,00

613127

Остали трошкови службеног пута

613213

Уље за ложење

35.000,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

15.600,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613323

Издаци услуга одвоза смећа

613327

Издатак за интернет

613327

Издатак за интернет

613328

Претплата на РТВ

613411

Издаци за обрасце и папир

30.000,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

20.000,00

613416

Ситан инвентар

2.500,00

613481

Издаци за одјећу, униформе и платно

6.000,00

613484

Материјал за чишћење

6.000,00

613485

Остали материјал

1.000,00

613488

Водоинсталациони материјал

613512

Дизел

613513

Моторно уље

613523

Регистрација моторних возила

1.000,00

613526

Услуге превоза – остало

3.000,00

613611

Унајмљивање простора или зграда

1.600,00

613711

Матер. за оправку и одржав. зграда

100,00

613713

Матер. за оправку и одржав. возила

100,00

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

613723

Услуге оправки и одржавање возила

613723

Услуге оправки и одржавање возила

4.278,00
Помоћ раднику у случају теже болести

1.426,00
31.109,38

700,00

1.000,00

Трошкови поштарине

2.000,00
1.685,00

Издаци за мобилни телефон

5.400,00
1.500,00
200,00

300,00

20.000,00
200,00

11.000,00
25.000,00
Уградња ауто-гума

2.600,00

15.000,00
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613813

Осигурање возила

613815

Осигурање радника

613912

Услуге штампања

73.000,00

613914

Услуге репрезентације

52.000,00

613919

Остали издаци за информисање

613919

Остали издаци за информисање

613922

Услуге стручног образовања

6.000,00

613927

Огласи

6.000,00

613934

Компјутерске услуге

4.000,00

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

613941

Услуге примарне здравствене заштите

613942

Услуге консултативно-специјалистичке здравствене з.

Породична медицина

100,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Израда фотографија, урамљивање слика, захвалница

200,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Измјена меморандумских плочица на вратима и визиткарте

2.500,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Трошкови издавања лиценце

2.500,00

613992

Дажбине (таксе)

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

1003
10030001

3.000,00
3.500,00

3.000,00
Књиге – стручна литература

500,00

55.000,00
200,00

500,00
200,00

Изборна комисија

415.464,48

Изборна комисија

415.464,48

611100

Бруто плате и накнаде

36.804,00

611231

Накнаде за привремене и повремене послове

35.000,00

612100

Доприноси послодавца

2.160,48

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

3.000,00

613115

Трошкови дневница у земљи

3.000,00

613211

Издаци за електричну енергију

6.000,00

613321

Издаци за воду и канализацију

300,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613323

Издаци услуга одвоза смећа

613327

Издатак за интернет

613411

Издаци за обрасце и папир

613412

Издаци за компјутерски материјал

613416

Ситан инвентар

613484

Материјал за чишћење

613485

Остали материјал

613511

Бензин

1.000,00

613512

Дизел

2.000,00

613611

Унајмљивање простора или зграда

2.000,00

613621

Унајмљивање опреме

2.000,00

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

2.000,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

3.000,00

613821

Издаци банкарских услуга

1.000,00

613911

Услуге медија

613914

Услуге репрезентације

613919

Остали издаци за информисање

2.000,00

613922

Услуге стручног образовања

5.000,00

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Услуге чишћења и одржавања

614311

Грантови непрофитним организацијама

Средства за редован рад посланичких клубова

821300

Набавка опреме

Намјештај, компјутерска опрема, опрема за пренос података и гласа,
електронска опрема, фотографска опрема, фиксна опрема, инвентар, угоститељска
опрема, превозна опрема и др.

Трошкови поштарине

200,00
500,00
500,00
1.500,00
300,00
4.000,00
200,00

Рекламни материјал и поклони

5.000,00

4.000,00
10.000,00

Накнаде за рад члановима Изборне комисије

26.000,00
45.000,00
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КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

7.628.270,62

Кабинет градоначелника

2.834.277,80

11010001 Кабинет градоначелника

2.834.277,80

1101
611100

Бруто плате и накнаде

611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

634.254,88

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

10.000,00

612100

Доприноси послодавца

21.128,92

613111

Трошкови превоза у земљи јавним средствима

613112

Трошкови превоза у земљи службеним средствима

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

2.000,00

613115

Трошкови дневница у земљи

4.000,00

613121

Трошкови превоза у иностранству јавним средствима

1.500,00

613122

Трошкови превоза у иностранству службеним средстви.

1.000,00

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

6.300,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

5.400,00

613127

Остали трошкови службеног пута

100,00

613128

Осигурање радника на службеном путу

200,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613328

Претплата на РТВ

613411

Издаци за обрасце и папир

613412

Издаци за компјутерски материјал

613416

Ситан инвентар

613484

Материјал за чишћење

613485

Остали материјал

613511

Бензин

613512

Дизел

613523

Регистрација моторних возила

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

4.000,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

10.000,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

613813

Осигурање возила

6.000,00

613815

Осигурање радника

1.000,00

613912

Услуге штампања

613912

Услуге штампања

613914

Услуге репрезентације

613919

Остали издаци за информисање

613922

Услуге стручног образовања

613927

Огласи

Објаве у Службеном гласнику

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Услуге израде фотографија и урамљивање

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Монтажа, демонтажа, бине и остало

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Укупни оперативни трошкови за имплементацију Пројекта хитног опоравка од
поплава БиХ, који се финансира из кредитних средстава Свјетске банке (FERP) компонента 3А

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Услуге превоза грађана

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Услуге хотелског смјештаја

25.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Копродуц. уговор Дан Дистрикта

74.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Услуге превода страних језика

1.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Цвјетни аранжмани и вијенци

4.000,00

613992

Дажбине (таксе)

Учлањење возила у БИХАМК

614235

Једнократна помоћ

10.000,00

614235

Једнократна помоћ

7.000,00

4.000,00

100,00
400,00

ВПН телефонија

5.820,00
12.000,00
180,00
1.500,00
18.500,00
1.500,00
2.500,00

Рекламни материјал и поклони

19.600,00
500,00
16.000,00
500,00

5.000,00

Уградња гума

Израда плочица и визиткарте

2.000,00
1.000,00
200.000,00

Услуге доставе дневне и седмичне штампе и стручна литература

5.000,00
6.000,00
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614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант за организацију кампа НВО "Цивитас", Сарајево

20.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант граду Бијељина за изградњу уличне расвјете у МЗ Доња Буковица, од
основне школе ка засеоку Матићи

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант БЗК Препород Брчко за уређење и опремање библиотеке др Неџад
Бећиревић и организацију научног скупа о књижевности и босанском језику

15.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Удружењу рачуновођа, форензичара и ревизора Брчко дистрикта БиХ за
организацију Бизнис форума БиХ

30.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант општини Пелагићево за изградњу пута Дубраве–Блажевац

50.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант општини Доњи Жабар за завршетак градње основне школе

40.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант за организацију кампа НВО Цивитас Сарајево

20.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант ЈП Радио Брчко д. о. о. за измирење доприноса за МИО - ПИО, пореза и за
редовну дјелатност

200.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант општини Сребреница за суфинансирање приоритетних пројеката

100.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант осталим организацијама

105.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Врхбосанској надбискупији – Брчанском деканату за здравствено осигурање,

50.000,00

трошкове самостана и свештеничког старачког дома црквених службеника
614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Српској православној општини Брчко, за ПИО и здравствено осигурање

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Меџлису ИВЗ Брчко за ПИО и здрав. осигурање

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант за Међурелигијско вијеће БиХ

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грантови осталим организацијама

150.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант за Радио Брчко дистрикта (за редован рад)

270.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Дан Дистрикта

90.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Дјечији културни центар Бијељина за организацију Дјечјег фестивала за Дан
Дистрикта

30.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка опреме и намјештаја

15.000,00

1102

Секретаријат Владе

67.000,00
160.194,00
20.000,00

1.910.539,46

11020001 Сектор за информисање

594.300,30

611100

Бруто плате и накнаде

611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

284.087,44

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

612100

Доприноси послодавца

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

700,00

613115

Трошкови дневница у земљи

800,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

500,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613411

Издаци за обрасце и папир

1.000,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

1.000,00

613511

Бензин

200,00

613512

Дизел

300,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

500,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

100,00

613813

Осигурање возила

200,00

613815

Осигурање радника

613911

Услуге медија

613912

Услуге штампања

613922

Услуге стручног образовања

3.000,00

613927

Огласи

5.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

10.230,00
4.000,00
10.882,86

500,00

800,00

240.000,00
500,00

Реализација програма прославе Дана Дистрикта

11020002 Законодавна канцеларија

30.000,00
232.481,86

611100

Бруто плате и накнаде

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

214.085,52
4.000,00

612100

Доприноси послодавца

8.296,34

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

1.000,00

613115

Трошкови дневница у земљи

600,00
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Опис расхода

2017.
Буџет 2017.

613125

Трошкови дневница у иностранству

400,00

613411

Издаци за обрасце и папир

500,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

500,00

613416

Ситан инвентар

613511

Бензин

200,00

613512

Дизел

200,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

200,00

613815

Осигурање радника

500,00

613919

Остали издаци за информисање

613922

Услуге стручног образовања

1.000,00

Књиге и стручна литература

500,00
500,00

11020005 Сектор за координацију политика и опште послове

521.310,94

611100

Бруто плате и накнаде

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

491.724,96

612100

Доприноси послодавца

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

613115

Трошкови дневница у земљи

613125

Трошкови дневница у иностранству

613411

Издаци за обрасце и папир

2.000,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

2.000,00

613511

Бензин

100,00

613512

Дизел

100,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

613815

Осигурање радника

1.200,00

613922

Услуге стручног образовања

1.300,00

4.000,00
16.585,98
1.000,00
600,00
400,00

300,00

11020006 Управна инспекција
611100

Бруто плате и накнаде

612100

Доприноси послодавца

92.246,11
89.587,80
2.658,31

11020007 Секретаријат Владе

470.200,25

611100

Бруто плате и накнаде

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

108.754,32

611231

Накнаде за привремене и повремене послове

612100

Доприноси послодавца

845,93

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

500,00

613115

Трошкови дневница у земљи

2.000,00

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра

1.000,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

1.000,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

1.000,00

613411

Издаци за обрасце и папир

500,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

600,00

613511

Бензин

200,00

613512

Дизел

300,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

613815

Осигурање радника

613912

Услуге штампања

613914

Услуге репрезентације

7.000,00

613922

Услуге стручног образовања

1.000,00

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Суфинансирање процеса реформе јавне управе по Одлуци број: 05.001183/11 од
5. новембра 2011.

821300

Набавка опреме

Набавка рачунара и рачунарске опреме

1.300,00
Накнаде за рад у дисциплинској комисији, комисији за полагање испита за
рад у органима управе и комисији за одређивање земљишта које припада
стамбеним зградама

50.700,00

1.000,00
300,00
200,00

262.000,00
2.000,00
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20.000,00
8.000,00

Планска година:
Економски
код:
1103
11030001

Врста расхода

Опис расхода

Инспекторат

2017.
Буџет 2017.
2.285.494,76

Инспекторат

2.285.494,76

611100

Бруто плате и накнаде

1.976.253,63

611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

612100

Доприноси послодавца

613112

Трошкови превоза у земљи службеним средствима

300,00

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

500,00

613115

Трошкови дневница у земљи

2.500,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

2.000,00

613126

Трошкови за визу и пасош

613211

Издаци за електричну енергију

22.000,00

613321

Издаци за воду и канализацију

1.000,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

7.900,00

613323

Издаци услуга одвоза смећа

613327

Издатак за интернет

613327

Издатак за интернет

613328

Претплата на РТВ

613411

Издаци за обрасце и папир

613412

Издаци за компјутерски материјал

613412

Издаци за компјутерски материјал

Издаци за тонере

4.000,00

613416

Ситан инвентар

Столови, столице, разни каблови, радијатори, резервни дијелови за рачунаре и
рачунарску опрему и др.

3.000,00

613481

Издаци за одјећу, униформе и платно

613484

Материјал за чишћење

613511

Бензин

613512

Дизел

613523

Регистрација моторних возила

2.000,00

613611

Унајмљивање простора или зграда

8.200,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

2.000,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

613723

Услуге оправки и одржавање возила

613813

Осигурање возила

613815

Осигурање радника

613912

Услуге штампања

613914

Услуге репрезентације

613919

Остали издаци за информисање

613927

Огласи

613935

Услуге израде натписа

613951

Услуге испитивања околине

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Контрола квалитета здравствене исправности намирница

2.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Испитивање узорака – мониторинг кромпира и остало

5.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Посјета запосленом раднику на боловању или због смртног случаја

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Испитивање узорака

2.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Услуге чишћења и одржавања

6.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Уништавање предмета по закључку о извршењу рјешења инспекције, а на основу
Правилника о поступању са одузетим предметима и другим прописима

2.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Рушење, уклањање и др. по закључку о извршењу рјешења инспекције

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Цвјетни аранжмани и вијенци

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Контрола горива и остало

1.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Контрола квалитета воде

1.000,00

613995

Остале услуге вјештачење – спољни сарадници

8.560,00
6.430,00
55.349,13

200,00

600,00
Издаци за интернет и пакет мобилних телефона

10.000,00
3.100,00
100,00

Прекршајни налози, записници, фитосанитарни цертификати, врећице за узорковање,
блок-рачуни, потврде о одузетој роби и др.

2.000,00
3.000,00

9.000,00
Хигијенски материјал

2.000,00
2.000,00
18.000,00

7.000,00
Уградња гума

3.000,00
3.000,00
3.800,00

Службени гласници

1.000,00
2.502,00

Службени гласници БиХ, ФБиХ, РС и стручна литература

1.100,00
1.000,00

Легитимација за инспекторе, визиткарте и друго

1.000,00
1.000,00

500,00

33.100,00
500,00

500,00
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Планска година:
Економски
код:

Врста расхода

Опис расхода

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

821300

Набавка опреме

Платформа за преглед камиона на граничним прелазима

821300

Набавка опреме

Набавка аутомобила

1104
11040001

2017.
Буџет 2017.
500,00
5.000,00
50.000,00

Апелациона комисија

233.128,33

Апелациона комисија

233.128,33

611100

Бруто плате и накнаде

214.104,36

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

2.600,00

612100

Доприноси послодавца

7.753,97

613115

Трошкови дневница у земљи

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

1.000,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

1.000,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

800,00

613411

Издаци за обрасце и папир

500,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

900,00

613416

Ситан инвентар

613511

Бензин

100,00

613512

Дизел

100,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

100,00

613815

Осигурање радника

450,00

613922

Услуге стручног образовања

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

1105

500,00

1.200,00

1.300,00

Услуге чишћења и одржавања

720,00

Одбор за запошљавање

138.355,27

11050001 Одбор за запошљавање

138.355,27

611100

Бруто плате и накнаде

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

2.600,00

612100

Доприноси послодавца

5.158,15

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

300,00

613115

Трошкови дневница у земљи

300,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

200,00

613321

Издаци за воду и канализацију

300,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613411

Издаци за обрасце и папир

613412

Издаци за компјутерски материјал

613511

Бензин

100,00

613512

Дизел

100,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

300,00

613815

Осигурање радника

613922

Услуге стручног образовања

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

1106
11060001

122.697,12

2.500,00
500,00
1.000,00

300,00
1.000,00

Услуге чишћења и одржавања

1.000,00

Канцеларија за европске интеграције

226.475,00

Канцеларија за европске интеграције

226.475,00

611100

Бруто плате и накнаде

63.895,92

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

2.600,00

612100

Доприноси послодавца

2.579,08

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

2.000,00

613115

Трошкови дневница у земљи

3.000,00

613121

Трошкови превоза у иностранству јавним средствима

4.000,00

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

6.000,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

5.000,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

3.000,00

613411

Издаци за обрасце и папир

1.000,00
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Економски
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Врста расхода
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2017.
Буџет 2017.

613412

Издаци за компјутерски материјал

613416

Ситан инвентар

500,00

613419

Издаци за ост. административни материјал

500,00

613511

Бензин

613512

Дизел

613611

Унајмљивање простора или зграда

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

613815

Осигурање радника

613912

Услуге штампања

613922

Услуге стручног образовања

10.000,00

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

72.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

12

ПРАВОСУЂЕ БРЧКО ДИСТРИКТА

1201

2.000,00

2.000,00
3.000,00
28.000,00
1.000,00
400,00
1.000,00

Чланарине у Скупштини ЕР, институт регија Европа и друго

11.000,00
2.000,00

11.482.947,11

Правосудна комисија

3.402.428,34

12010001 Правосудна комисија

3.402.428,34

611100

Бруто плате и накнаде

1.269.652,39

611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

Помоћ раднику у случају теже болести

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

Помоћ раднику због смрти члана породице

611231

Накнаде за привремене и повремене послове

27.000,00

612100

Доприноси послодавца

55.195,95

613112

Трошкови превоза у земљи службеним средствима

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

613115

Трошкови дневница у земљи

613211

Издаци за електричну енергију

613213

Уље за ложење

613321

Издаци за воду и канализацију

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

Трошкови поштарине

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

Затезна камата

613323

Издаци услуга одвоза смећа

613327

Издатак за интернет

613328

Претплата на РТВ

613411

Издаци за обрасце и папир

3.000,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

3.000,00

613416

Ситан инвентар

613481

Издаци за одјећу, униформе и платно

613484

Материјал за чишћење

613485

Остали материјал

613485

Остали материјал

613511

Бензин

613512

Дизел

613523

Регистрација моторних возила

1.500,00

613711

Матер. за оправку и одржав. зграда

1.000,00

613712

Матер. за оправку и одржав. опреме

3.000,00

613713

Матер. за оправку и одржав. возила

1.000,00

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

10.000,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

113.000,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

10.000,00

23.000,00
4.740,00
4.260,00
5.000,00

150,00
5.500,00
12.500,00
9.000,00
71.000,00
800,00
13.700,00
2.000,00
100,00
1.000,00
12.300,00
100,00

9.000,00
ХТЗ опрема – чизме, јакне, заштитне кабанице и рукавице и остало

3.000,00
3.000,00
3.000,00

Рекламни материјал и поклони

8.000,00
1.500,00
17.000,00
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613723

Услуге оправки и одржавање возила

613813

Осигурање возила

6.500,00

613815

Осигурање радника

3.500,00

613911

Услуге медија

613912

Услуге штампања

2.000,00

613914

Услуге репрезентације

8.000,00

613919

Остали издаци за информисање

613922

Услуге стручног образовања

613927

Огласи

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

613943

Услуге болничке заштите

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Цвјетни аранжмани и вијенци

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Трошкови извршења казни затвора

613992

Дажбине (таксе)

500,00

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

500,00

821300

Набавка опреме

Проширење и обнављање система техничког обезбјеђења објекта правосуђа

77.739,00

821300

Набавка опреме

Набавка рачунарске и друге опреме

55.280,00

821300

Набавка опреме

Набавка рачунарске и друге опреме

180.000,00

Уградња ауто-гума

2.000,00

10.000,00

2.000,00
12.000,00
9.500,00
3.000,00
Комисије

22.000,00
85.000,00
500,00
1.215.411,00

1202

Основни суд

4.026.353,84

12020001

Основни суд

4.026.353,84

611100

Бруто плате и накнаде

2.999.956,76

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

Помоћ раднику у случају теже болести

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

Помоћ раднику због смрти члана породице

611231

Накнаде за привремене и повремене послове

60.000,00

612100

Доприноси послодавца

82.988,08

613112

Трошкови превоза у земљи службеним средствима

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

8.200,00

613115

Трошкови дневница у земљи

7.000,00

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

4.000,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

613211

Издаци за електричну енергију

613321

Издаци за воду и канализацију

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

Затезна камата

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

Трошкови поштарине

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

21.500,00

613323

Издаци услуга одвоза смећа

14.000,00

613327

Издатак за интернет

613328

Претплата на РТВ

613411

Издаци за обрасце и папир

28.000,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

15.000,00

613416

Ситан инвентар

30.000,00

613481

Издаци за одјећу, униформе и платно

12.000,00

613481

Издаци за одјећу, униформе и платно

613484

Материјал за чишћење

613485

Остали материјал

613485

Остали материјал

613511

Бензин

4.000,00

613512

Дизел

7.000,00

613513

Моторно уље

5.000,00
6.000,00
3.000,00

300,00

1.500,00
69.000,00
3.000,00

Издаци за мобилни телефон

300,00
150.000,00

12.000,00
200,00

ХТЗ опрема – чизме, јакне, заштитне кабанице и рукавице и остало

3.000,00
8.000,00
2.000,00

Рекламни материјал и поклони

12.000,00

500,00
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613523

Регистрација моторних возила

1.500,00

613526

Услуге превоза – остало

2.000,00

613711

Матер. за оправку и одржав. зграда

1.000,00

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

4.000,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

613723

Услуге оправки и одржавање возила

613813

Осигурање возила

3.500,00

613815

Осигурање радника

6.500,00

613912

Услуге штампања

2.000,00

613914

Услуге репрезентације

613919

Остали издаци за информисање

613919

Остали издаци за информисање

1.000,00

613922

Услуге стручног образовања

3.500,00

613927

Огласи

613932

Правне услуге

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Посјета запосленом на боловању или у случају смрти у породици

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Лијечење затвореника и остало

3.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Превоз грађана

5.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Трошкови хотелског смјештаја

2.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Цвјетни аранжмани и вијенци

1.500,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Измјена меморандумских плочица на вратима, визиткарте

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Здравствена заштита за волонтере

19.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Услуге превоза

20.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Превођење са страних језика

613992

Дажбине (таксе)

613995

Остале услуге вјештачење- спољни сарадници

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

12.000,00
Уградња ауто-гума

5.000,00

10.500,00
Књиге – стручна литература

2.500,00

500,00
200.000,00
6.000,00
300,00

2.000,00
1.000,00

3.000,00
150,00
70.000,00
200,00

821300

Набавка опреме

Набавка информатичке и друге опреме

821300

Набавка опреме

Набавка информатичке и друге опреме

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција чајне кухиње

60.000,00
3.259,00
5.000,00

1203

Апелациони суд

1.133.279,73

12030001

Апелациони суд

1.133.279,73

611100

Бруто плате и накнаде

921.054,39

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

611231

Накнаде за привремене и повремене послове

30.000,00

612100

Доприноси послодавца

22.225,34

613112

Трошкови превоза у земљи службеним средствима

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

4.500,00

613115

Трошкови дневница у земљи

5.500,00

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

4.500,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

1.300,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

Трошкови поштарине

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

Затезна камата

613327

Издатак за интернет

500,00

613328

Претплата на РТВ

200,00

613411

Издаци за обрасце и папир

8.000,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

5.000,00

613416

Ситан инвентар

4.000,00

200,00

5.000,00
1.000,00
100,00

500,00
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613484

Материјал за чишћење

3.000,00

613485

Остали материјал

613485

Остали материјал

500,00

613511

Бензин

500,00

613512

Дизел

613523

Регистрација моторних возила

613723

Услуге оправки и одржавање возила

613723

Услуге оправки и одржавање возила

613813

Осигурање возила

2.500,00

613815

Осигурање радника

1.200,00

613914

Услуге репрезентације

7.000,00

613919

Остали издаци за информисање

613919

Остали издаци за информисање

2.500,00

613922

Услуге стручног образовања

3.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Цвјетни аранжмани и вијенци

1.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Здравствена заштита за волонтере

8.000,00

613992

Дажбине (таксе)

613995

Остале услуге вјештачење- спољни сарадници

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

821300
821300

Рекламни материјал и поклони

3.000,00

4.000,00
500,00
4.000,00
Уградња ауто-гума

Књиге – стручна литература

4.500,00

2.500,00

500,00
1.000,00
500,00

Набавка опреме

Набавка службеног аутомобила

60.000,00

Набавка опреме

Набавка информатичке и друге опреме

10.000,00

1204

Тужилаштво

1.430.133,92

12040001

Тужилаштво

1.430.133,92

611100

Бруто плате и накнаде

1.055.561,59

611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

7.500,00

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

1.420,00

611231

Накнаде за привремене и повремене послове

40.000,00

612100

Доприноси послодавца

32.854,33

613112

Трошкови превоза у земљи службеним средствима

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

6.000,00

613115

Трошкови дневница у земљи

7.000,00

613121

Трошкови превоза у иностранству јавним средствима

1.300,00

613122

Трошкови превоза у иностранству службеним средстви.

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

1.500,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

2.500,00

613127

Остали трошкови службеног пута

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

Затезна камата

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

Трошкови поштарине

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

8.000,00

613323

Издаци услуга одвоза смећа

2.200,00

613327

Издатак за интернет

613328

Претплата на РТВ

613411

Издаци за обрасце и папир

7.500,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

8.000,00

613416

Ситан инвентар

1.000,00

613481

Издаци за одјећу, униформе и платно

613484

Материјал за чишћење

613485

Остали материјал

613511

Бензин

613512

Дизел

613523

Регистрација моторних возила

300,00

250,00

100,00
200,00
12.000,00

500,00
100,00

500,00
4.500,00
Рекламни материјал и поклони

3.500,00
200,00
8.000,00
300,00
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613711

Матер. за оправку и одржав. зграда

500,00

613712

Матер. за оправку и одржав. опреме

500,00

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

2.000,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

4.000,00
Уградња ауто-гума

613723

Услуге оправки и одржавање возила

613813

Осигурање возила

1.000,00
3.500,00

613815

Осигурање радника

1.620,00

613912

Услуге штампања

2.000,00

613914

Услуге репрезентације

5.000,00

613919

Остали издаци за информисање

613919

Остали издаци за информисање

613922

Услуге стручног образовања

613927

Огласи

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Цвјетни аранжмани и вијенци

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Трошкови хотелског смјештаја

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Шлеп-служба

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Измјена меморандумских плочица на вратима, визиткарте

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Превођење са страних језика

5.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Здравствена заштита за волонтере

1.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Технички преглед возила по наредбама суда и остало

3.000,00

613992

Дажбине (таксе)

1.000,00

613994

Трошкови сахране за социјални случај

1.000,00

613994

Трошкови сахране за социјални случај

613995

Остале услуге вјештачење – спољни сарадници

821300

Набавка опреме

Набавка информатичке и друге опреме

20.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка информатичке и друге опреме

318,00

821300

Набавка опреме

Додатна средства за набавку новог службеног возила

1.000,00
Књиге – стручна литература

1.000,00
2.000,00
210,00
500,00
500,00
2.000,00

Трошкови у случају смртит ужег члана породице

200,00

1.000,00
147.500,00

10.000,00

1205

Правобранилаштво

949.108,51

12050001

Правобранилаштво

949.108,51

611100

Бруто плате и накнаде

755.706,00

611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

612100

Доприноси послодавца

613112

Трошкови превоза у земљи службеним средствима

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

7.000,00

613115

Трошкови дневница у земљи

6.000,00

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

1.000,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

500,00

613126

Трошкови за визу и пасош

300,00

613127

Остали трошкови службеног пута

100,00

613211

Издаци за електричну енергију

613321

Издаци за воду и канализацију

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

Трошкови поштарине

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

Затезна камата

613327

Издатак за интернет

613328

Претплата на РТВ

613411

Издаци за обрасце и папир

4.000,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

2.500,00

613416

Ситан инвентар

7.000,00

613481

Издаци за одјећу, униформе и платно

1.000,00

7.500,00
3.000,00
19.702,51
100,00

8.000,00
500,00
4.800,00
2.400,00
100,00
1.000,00
200,00
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613484

Материјал за чишћење

3.000,00

613485

Остали материјал

613511

Бензин

1.500,00

613512

Дизел

1.500,00

613523

Регистрација моторних возила

1.000,00

613711

Матер. за оправку и одржав. зграда

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

2.000,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

2.500,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

613813

Осигурање возила

1.500,00

613815

Осигурање радника

1.100,00

613912

Услуге штампања

613914

Услуге репрезентације

613919

Остали издаци за информисање

613919

Остали издаци за информисање

613922

Услуге стручног образовања

613927

Огласи

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Цвјетни аранжмани и вијенци

500,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Посјета запосленом на боловању или у случају смрти у породици

100,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Измјена меморандумских плочица на вратима, визиткарте

300,00

613995

Остале услуге вјештачење – спољни сарадници

613996

Услуге фотокопирања

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

Рекламни материјал и поклони

2.500,00

500,00

Уградња ауто-гума

500,00

500,00
4.000,00
500,00
Књиге – стручна литература

650,00
2.500,00
500,00
1.000,00

3.200,00
150,00
200,00

821300

Набавка опреме

Набавка информатичке и друге опреме

821300

Набавка опреме

Набавка службеног аутомобила

821500

Набавка сталних средстава у облику права

Набавка софтвера

10.000,00
60.000,00
15.000,00

1206

Канцеларија за правну помоћ

541.642,77

12060001

Канцеларија за правну помоћ

541.642,77

611100

Бруто плате и накнаде

429.646,68

611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

1.420,00

611231

Накнаде за привремене и повремене послове

7.580,00

612100

Доприноси послодавца

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

2.500,00

613115

Трошкови дневница у земљи

1.500,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613323

Издаци услуга одвоза смећа

613327

Издатак за интернет

613328

Претплата на РТВ

613411

Издаци за обрасце и папир

2.000,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

1.000,00

613416

Ситан инвентар

613484

Материјал за чишћење

613485

Остали материјал

613485

Остали материјал

613511

Бензин

800,00

613512

Дизел

700,00

613523

Регистрација моторних возила

500,00

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

500,00

18.000,00

23.177,09

3.500,00
Трошкови поштарине

350,00
1.100,00

Издаци за мобилни телефон

250,00
100,00

500,00
1.500,00
200,00
Рекламни материјал и поклони
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1.000,00

Планска година:
Економски
код:

Врста расхода

Опис расхода

2017.

Буџет 2017.

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

500,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

2.000,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

613813

Осигурање возила

613815

Осигурање радника

660,00

613912

Услуге штампања

500,00

613914

Услуге репрезентације

613922

Услуге стручног образовања

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Посјета запосленом на боловању или у случају смрти у породици

150,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Цвјетни аранжмани и вијенци

150,00

613992

Дажбине (таксе)

613995

Остале услуге вјештачење – спољни сарадници

821300

Набавка опреме

Набавка рачунарске и друге опреме

10.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка информатичке и друге опреме

19.659,00

13
1301

Уградња ауто-гума

500,00
2.000,00

1.000,00
800,00

100,00
5.800,00

ПОЛИЦИЈА ДИСТРИКТА

12.147.921,64

Униформисана крим. полиција Дистрикта

11.669.851,23

13010001 Униформисана крим. полиција и друго

11.669.851,23

611100

Бруто плате и накнаде

8.872.534,22

611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

89.000,00

611226

Јубиларне награде за стабилност у раду, поклони дје.

1.000,00

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

11.000,00

611231

Накнаде за привремене и повремене послове

27.367,00

612100

Доприноси послодавца

613111

Трошкови превоза у земљи јавним средствима

800,00

613112

Трошкови превоза у земљи службеним средствима

100,00

613113

Путовање, лична возила у земљи

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

613115

Трошкови дневница у земљи

613121

Трошкови превоза у иностранству јавним средствима

700,00

613122

Трошкови превоза у иностранству службеним средстви.

100,00

613123

Путовање, лична возила у иностранству

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

613125

Трошкови дневница у иностранству

613126

Трошкови за визу и пасош

613127

Остали трошкови службеног пута

613128

Осигурање радника на службеном путу

613211

Издаци за електричну енергију

613213

Уље за ложење

613214

Угаљ, гас

613321

Издаци за воду и канализацију

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

98.200,00

613323

Издаци услуга одвоза смећа

18.500,00

613327

Издатак за интернет

13.350,00

613328

Претплата на РТВ

613411

Издаци за обрасце и папир

613412

Издаци за компјутерски материјал

613414

Материјал за прву помоћ

613416

Ситан инвентар

613419

Издаци за ост. административни материјал

613421

Лијекови

613432

Рекреациони материјал

765.600,01

500,00
5.000,00
29.600,00

100,00
3.000,00
16.000,00
100,00
2.000,00
500,00
59.200,00
34.000,00
Угаљ, гас и брикет

40.000,00
5.900,00

300,00
38.000,00
Тонери

30.000,00
300,00
20.000,00
7.400,00
200,00
5.000,00
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Опис расхода

2017.

Буџет 2017.

613433

Остали материјал – награде (пехари)

1.000,00

613451

Материјал за јавни ред и безбједност

613452

Материјал за јавни ред – саобраћајни знаци

7.000,00

613454

Остали материјал – материјал за псе трагаче

4.000,00

613455

Материјал за крим полицију

Потрошни материјал лица мјеста тешких кривичних дјела

613461

Војни материјал

Муниција и гранате

613463

Значке и остали материјал за полицију

613481

Издаци за одјећу, униформе и платно

613482

Храна и прехрамбени материјал

613484

Материјал за чишћење

613485

Остали материјал

613487

Електро материјал

613511

Бензин

613512

Дизел

613513

Моторно уље

13.500,00

613521

Услуге премјештања и селидбе

10.000,00

613523

Регистрација моторних возила

11.000,00

613611

Унајмљивање простора или зграда

613613

Унајмљивање складишног простора

613621

Унајмљивање опреме

613711

Матер. за оправку и одржав. зграда

613712

Матер. за оправку и одржав. опреме

800,00

613713

Матер. за оправку и одржав. возила

62.000,00

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

20.000,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

193.000,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

73.800,00

613726

Услуге одржавања водовода и канализације

1.000,00

613811

Осигурање имовине

3.000,00

613813

Осигурање возила

15.850,00

613815

Осигурање радника

32.000,00

613817

Осигурање радника на службеном путу

50,00

613821

Издаци банкарских услуга

50,00

613822

Издаци платног промета

50,00

613911

Услуге медија

613912

Услуге штампања

5.000,00

613914

Услуге репрезентације

8.400,00

613919

Остали издаци за информисање

613922

Услуге стручног образовања

613923

Издаци за специјализ. и школовање

613927

Огласи

2.800,00

613932

Правне услуге

1.500,00

613933

Ауторски хонорари

1.000,00

613934

Компјутерске услуге

1.300,00

613935

Услуге израде натписа

15.000,00

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

83.800,00

613941

Услуге примарне здравствене заштите

51.700,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

26.000,00

613992

Дажбине (таксе)

613995

Остале услуге вјештачење – спољни сарадници

613996

Услуге фотокопирања

100,00

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

300,00

Остала опрема у Полицији – заштитне маске, палице и др.

26.700,00

20.000,00
150.000,00
2.000,00
180.000,00
5.000,00
1.000,00
28.500,00
200,00
50.000,00
132.500,00

3.500,00
500,00
3.000,00
500,00

16.000,00

1.000,00
129.700,00
Обука рониоца, обука за КДЗ и др.

16.800,00

100,00
3.000,00
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Планска година:
Економски
код:
614239

Врста расхода
Остали грантови појединцима

Опис расхода
По основу Правилника о коришћењу средстава за специјалне издатке Полиције Брчко
дистрикта БиХ, број: 14.05-1767/07 од 24. августа 2007. године

2017.

Буџет 2017.
59.500,00

1302

Администрација

478.070,41

13020001

Администрација

478.070,41

611100

Бруто плате и накнаде

412.690,35

611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

611226

Јубиларне награде за стабилност у раду, поклони дје.

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

612100

Доприноси послодавца

613112

Трошкови превоза у земљи службеним средствима

613115

Трошкови дневница у земљи

613122

Трошкови превоза у иностранству службеним средстви.

100,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

300,00

613321

Издаци за воду и канализацију

100,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

200,00

613323

Издаци услуга одвоза смећа

750,00

613327

Издатак за интернет

100,00

613328

Претплата на РТВ

100,00

613411

Издаци за обрасце и папир

3.500,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

1.700,00

613416

Ситан инвентар

2.300,00

613419

Издаци за ост. административни материјал

3.600,00

613481

Издаци за одјећу, униформе и платно

2.000,00

613482

Храна и прехрамбени материјал

613484

Материјал за чишћење

613485

Остали материјал

613487

Електро материјал

200,00

613488

Водоинсталациони материјал

100,00

613611

Унајмљивање простора или зграда

613621

Унајмљивање опреме

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

1.500,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

3.500,00

613911

Услуге медија

600,00

613914

Услуге репрезентације

700,00

613919

Остали издаци за информисање

100,00

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

500,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

100,00

14

6.240,00
400,00
1.360,00
13.430,06
100,00
1.000,00

100,00
12.000,00
6.000,00

2.600,00
100,00

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЈЕДНОСТ

5.671.628,83

Пододјељење за заштиту и спасавање

5.174.841,81

Пододјељење за заштиту и спасавање

5.174.841,81

611100

Бруто плате и накнаде

2.134.539,42

611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

8.000,00

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

6.000,00

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

6.000,00

612100

Доприноси послодавца

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

2.000,00

613115

Трошкови дневница у земљи

1.000,00

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

2.500,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

2.500,00

613128

Осигурање радника на службеном путу

613211

Издаци за електричну енергију

1401
14010001

126.492,39

260,00
50.000,00
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Економски
код:
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Опис расхода

2017.
Буџет 2017.

613321

Издаци за воду и канализацију

6.300,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

8.000,00

613328

Претплата на РТВ

613411

Издаци за обрасце и папир

613412

Издаци за компјутерски материјал

613416

Ситан инвентар

613421

Лијекови

Лијекови и медицински материјал за ватрогасце и деминере

613451

Материјал за јавни ред и безбједност

Материјал за рад ватрогасне, деминерске, ОиО и ФТО јединице

11.500,00

613481

Издаци за одјећу, униформе и платно

Заштитна одјећа, обућа и униформе за ватрогасце, деминере и јединицу ФТО

98.000,00

613484

Материјал за чишћење

613485

Остали материјал

За одбрану од поплава

20.000,00

613485

Остали материјал

Рекламни материјал и поклони

613511

Бензин

613512

Дизел

613513

Моторно уље

4.000,00

613523

Регистрација моторних возила

6.000,00

613621

Унајмљивање опреме

613712

Матер.за оправку и одржав. опреме

613713

Матер. за оправку и одржав. возила

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

Алармни систем, видео-надзор, ел.читачи

10.000,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

Услуге оправки и одржавања опреме ПВЈ, ЦЗ и јединици ФТО и ОиО

18.000,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

Уградња ауто-гума

10.000,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

613724

Услуге оправки и одржавања путева, жељезница и мо.

Уређење и насипање приступних путева на површинама које се деминирају

15.000,00

613724

Услуге оправки и одржавања путева, жељезница и мо.

Картирање земљишта и геомеханичка испитивања

15.000,00

613724

Услуге оправки и одржавања путева, жељезница и мо.

Санација клизишта и изградња потпорних зидова

613813

Осигурање возила

6.500,00

613815

Осигурање радника

8.940,00

613815

Осигурање радника

Животно осигурање деминера

1.300,00

613815

Осигурање радника

Осигурање ватрогасаца

3.000,00

613911

Услуге медија

5.000,00

613912

Услуге штампања

1.000,00

613913

Услуге јавног информисања и односа са јавношћу

613914

Услуге репрезентације

3.500,00

613915

Трошкови рекламног материјала и поклона

2.000,00

613921

Усл. одржавања конвенција и образовања

1.500,00

613922

Услуге стручног образовања

5.000,00

613924

Издаци за стручне испите

1.200,00

613927

Огласи

3.500,00

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

613941

Услуге примарне здравствене заштите

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Деминирање и упозоравања на минску опасност

524.680,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Израда студије изградње капацитета за отпорност на катастрофе (институција Брчко
дистрикта БиХ) поткомпонента 3Б

126.163,44

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Организовање заједничке вјежбе

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Израда пројекта процјене угрожености територије Брчко дистрикта БиХ од природних и
других несрећа – поткомпонента 3Б

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Консултантске услуге – израда студије о процјени радних мјеста Одсјека ЦЗ која
подлијеже бенефицираном радном стажу

7.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Контрола техничке документације

7.500,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Царински поступак

2.000,00

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Цвјетни аранжмани и вијенци

613991

90,00
4.000,00
3.000,00
12.000,00
1.000,00

1.500,00

1.800,00
8.000,00
45.000,00

10.000,00
Материјал за оправку и одржавање опреме у ПВЈ, ЦЗ и јединици ФТО и ОиО

10.000,00
15.000,00
50.000,00

18.000,00

Коришћење веб-прописа

500.000,00

570,00

144.870,00
10.000,00
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3.000,00
131.836,56

400,00

Планска година:
Економски
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Врста расхода

Опис расхода

2017.
Буџет 2017.

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Израда пројекта и пројектног надзора за санацију клизишта

60.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Услуге агенција за чишћење

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Оперативни трошкови за имплементацију пројекта прекограничне сарадње IPA
CBSW Programe Serbia - Bosna i Hercegovina - Europe Aid - Application reference no. 03/27

613992

Дажбине (таксе)

Учлањење возила у БИХАМК и остале даџбине и таксе

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грантови НВО за суфинансирање деминирања, НВО које су потписале
Меморандум о сарадњи са Одјељењем за јавну безбједност и организацијама
које су регистроване за спровођење пројеката из области заштите, спасавања и
повећања безбједности у областима од општег друштвеног интереса

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Ронилачком клубу НЕМО Брчко дистрикт БиХ

30.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант АЕРО-КЛУБУ Брчко дистрикт БиХ за набавку техничких средстава и
изградњу потребних инфраструктурних претпоставки на летилишту

30.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Ауто-мото клубу МОТОСПОРТ Брчко дистрикт БиХ за редован рад

17.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Мото-клубу FIREBIRD Брчко дистрикт БиХ за редован рад

2.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Мото клубу Јарани Брчко дистрикт БиХ за помоћ у раду

4.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Удружењу грађана X центар, Брчко дистрикт БиХ за помоћ у раду

9.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант за Клуб теренаца 4x4 Брчко, Брчко дистрикт БиХ за обуку и смјештај
техничких средстава

30.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Кинолошком савезу Брчко дистрикт БиХ за помоћ у реализацији планираних
активности

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Удружењу грађана Ватрогасно друштво Брчко, Брчко дистрикт БиХ за
помоћ у редовном раду

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Клубу теренаца 4x4 Брчко, за промоцију рада

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Мото-клубу Грунф Брчко дистрикт БиХ за помоћ у раду

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Мото-клубу Доња Скакава Брчко дистрикт БиХ за помоћ у раду

821200

Набавка грађевина

Изградња надстрешнице за возила

30.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка опреме за потребе Одсјека за противпожарну заштиту

30.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка пловног возила

70.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка специјалне опреме – РФИ систем за уништавање експлозивних средстава

17.500,00

821300

Набавка опреме

Набавка мјерача дебљине стијенке код експлозивних средстава

9.500,00
117.750,00

450,00
200,00
405.500,00

7.000,00
38.000,00
5.000,00

1.000,00

1402

Пододјељење за издавање дозвола и овлашћења у грађевинарству, осталим гранама привреде и физичким лицима

305.030,30

14020001

Пододјељење за издавање дозвола и овлашћења у грађевинарству, осталим гранама привреде и физичким лицима

305.030,30

611100

Бруто плате и накнаде

187.353,72

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

1.500,00

612100

Доприноси послодавца

5.306,58

613411

Издаци за обрасце и папир

613412

Издаци за компјутерски материјал

613416

Ситан инвентар

613419

Издаци за ост. административни материјал

613485

Остали материјал

613511

Бензин

1.000,00

613712

Матер.за оправку и одржав. опреме

1.000,00

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

1.500,00

613815

Осигурање радника

613914

Услуге репрезентације

613918

Остале уговорене услуге Одјељења

Рушење објеката

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Цвјетни аранжмани и вијенци

821300

Набавка опреме

Набавка рачунара

850,00
750,00
1.590,00
500,00
Рекламни материјал и поклони

500,00

480,00
1.000,00
100.000,00
200,00
1.500,00

1403

Служба заједничких послова

191.756,72

14030001

Служба заједничких послова

191.756,72

611100

Бруто плате и накнаде

146.366,52

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

2.600,00

612100

Доприноси послодавца

3.850,20
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613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

2.500,00

613115

Трошкови дневница у земљи

1.100,00

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

1.500,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

1.800,00
Авио-превоз

613127

Остали трошкови службеног пута

613128

Осигурање радника на службеном путу

300,00

613411

Издаци за обрасце и папир

500,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

400,00

613416

Ситан инвентар

500,00

613512

Дизел

613523

Регистрација моторних возила

613711

Матер. за оправку и одржав. зграда

2.000,00

613712

Матер. за оправку и одржав. опреме

1.000,00

613815

Осигурање радника

613911

Услуге медија

6.000,00

613912

Услуге штампања

2.600,00

613913

Услуге јавног информисања и односа са јавношћу

4.000,00

613914

Услуге репрезентације

8.000,00

613922

Услуге стручног образовања

1.500,00

15

3.000,00

1.500,00
500,00

240,00

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

4.947.515,51

Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ

3.418.816,40

15010001 Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ

3.418.816,40

1501
611100

Бруто плате и накнаде

148.081,50

611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

612100

Доприноси послодавца

613111

Трошкови превоза у земљи јавним средствима

613112

Трошкови превоза у земљи службеним средствима

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

700,00

613115

Трошкови дневница у земљи

800,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

500,00

613211

Издаци за електричну енергију

10.000,00

613213

Уље за ложење

30.000,00

613321

Издаци за воду и канализацију

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613323

Издаци услуга одвоза смећа

613328

Претплата на РТВ

613411

Издаци за обрасце и папир

2.000,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

2.000,00

613416

Ситан инвентар

Намјештај за МЗ: 4. јул, Стари Расадник, 1. мај, Српска Варош, Витановићи,
Ражљево, Центар 3, Кланац, Бијела, Вукшић, Гредице 1, Омербеговача, Буквик
(13x2.000 КМ=26.000 КМ) и ситан инвентар за Велику салу Омладинског центра
(Трг правде 18) 3.560 КМ

613484

Материјал за чишћење

Средства за одржавање хигијене у Омладинском центру

613511

Бензин

700,00

613512

Дизел

500,00

613523

Регистрација моторних возила

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

2.900,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

2.000,00

613813

Осигурање возила

800,00

613815

Осигурање радника

480,00

613911

Услуге медија

7.500,00
Помоћ у случају смрти или теже инвалидности и помоћ раднику за случај смрти
члана уже породице

5.158,00
1.691,86
120,00
50,00

900,00
3.000,00
500,00
100,00

29.560,00

500,00

150,00

3.000,00
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Економски
код:

Врста расхода

613922

Услуге стручног образовања

613927

Огласи

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Опис расхода

2017.
Буџет 2017.
500,00
300,00
24.600,00

Услуге чишћења и одржавања, контрола ватрогасних апарата, услуге паркирања

34.500,00

службених возила, спровођење истраживања и израда Стратегије за младе и др.
613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

614311

Грантови непрофитним организацијама

200,00
Грантови удружењима несталих: Удруга породица несталих, насилно одведених и

90.000,00

убијених Бошњака Брчко дистрикта БиХ, Удруга обитељи несталих, насилно
одведених и убијених Хрвата, Удружење породица српских несталих и погинулих
бораца и цивила рата Брчко дистрикта БиХ /3 удружења по 30.000 КМ/
614311

Грантови непрофитним организацијама

Грантови удружењима грађана проистеклим из протеклог рата из српског, хрватског и
бошњачког народа (без 3 удружења несталих) по 90.000 КМ. Износ се дијели на сва
удружења у оквиру једног народа у једнаким износима (изузев бошњачког народа)
и СУБНОР 30.000 КМ; грант бошњачког народа се дијели на 30.000 КМ
ОПШИПБ, 30.000 КМ ОРВИ Брчко дистрикт БиХ, 15.000 КМ УДБ 92/95 и
15.000 КМ ЈОБ Унија ветерана

614311

Грантови непрофитним организацијама

Мјесне заједнице учеснице у пројекту "Мрежа омладинских клубова": Бијела,
Брезово Поље, Брка, Буквик, Бузекара, Чанде, Доњи Брезик, Дубраве,
Глухаковац, Грбавица, Грчица, Гредице, Ивици, Маоча, Омербеговача, Паланка,
Поточари, Приједор, Рашљани, Ражљево, Скакава Горња, Слијепчевићи, Стари
Расадник, Штрепци, Витановићи, Вучиловац – 26 МЗ по 2.900 КМ

75.400,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грантови хуманитарним удружењима: Црвени крст/криж Брчко дистрикта БиХ 40.000
КМ, ХУГ "Мерхамет" 10.000 КМ, Коло српских сестара "Мајка Јевросима"
10.000 КМ и Caritas Врхбосанске надбискупије 10.000 КМ

70.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант развојни програм Уједињених нација у БиХ (UNDP БиХ) за пројекат
"Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини"

30.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грантови по јавном позиву: 50% удружењима младих и 50% осталим
удружењима грађана

187.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грантови мјесним заједницама / 78 МЗ по 5.000 КМ

390.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Удружење обољелих од ПТСП Траумал, удружење "Брчанско срце", Удружење
дистрофичара, Удружење обољелих од МПС, удружење "Бубрег", удружење "Живот
са целијакијом" (средства за редован рад 6 удружења по 2.500 КМ)

15.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Инвалидна удружења: Удружење слијепих и слабовидих лица, Удружење глувих и
наглувих, Удружење породица лица с посебним потребама "Свитац",
Удружење параплегичара, Удружење за борбу против шећерне болести (5 удружења по
15.000 КМ) и удружење грађана оштећеног вида Луј Брај 5.000 КМ

80.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу грађана ПРИНЦИП Брчко дистрикт БиХ, за помоћ у раду и
реализацији планираних активности

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Удружењу обољелих од мултипле склерозе Брчко дистрикт БиХ за помоћ у
раду

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Доњи Брезик за набавку и уградњу водомјера на водоводу
Брадоњићи

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Крбети Брчко дистрикта БиХ за копање артеског бунара к. ч. 355 у
засеоку Гајићи

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу одрживог развоја Идентитет, Брчко дистрикт БиХ, за помоћ у
програму огледа за почетак узгоја латералног типа орашарске производње

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Брод за помоћ у раду

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу грађана Голуб Брчко дистрикт БиХ, за помоћ у реализацији
пројекта органске производње у пластеницима

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Паланка за изградњу заштите од поплава код куће Дидић Исмета

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу Македонаца ВАРДАР, Брчко дистрикт БиХ за помоћ у раду
удружења и реализацију планираних активности

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Чанде за помоћ у раду

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фондацији за пружање правне помоћи бранилачкој популацији, за помоћ у
раду

7.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу грађана Српски отаџбински покрет, Брчко дистрикт БиХ за
помоћ у раду

2.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу жена Ђердан Паланка, Брчко дистрикт БиХ за помоћ у раду

2.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант хуманитарном удружењу Боље Брчко, Брчко дистрикт БиХ, за подршку у
раду

4.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант УГ друштво психолога Брчко дистрикт БиХ, за подршку у редовном раду

15.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Ограђеновац за помоћ у раду

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу грађана Феријално удружење Брчко дистрикт БиХ за помоћ у
редовном раду и реализацији планираних активности

20.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Организацији породица шехида и погинулих бораца Брчко дистрикта БиХ за
рјешење стамбеног збрињавања Мунире Муратовић

10.000,00
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614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу грађана БЕБА ВИШЕ Брчко дистрикт БиХ, за помоћ у
редовном раду удружења

18.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу жена Рахићка чаршија, Горњи Рахић за помоћ у раду

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу демобилисаних бораца Армије БиХ 1992–1995, Брчко дистрикт
БиХ за израду монографије 108/215 витешке бригаде 20.000 КМ и за помоћ у
раду 10.000 КМ

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу Веселе жене, Прутаче, Брчко дистрикт БиХ за помоћ у раду

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу за помоћ преживјелим жртвама сексуалног насиља у рату СУЗЕ,
Брчко дистрикт БиХ, за помоћ у раду

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу грађана Факат, Брчко дистрикт БиХ за помоћ у раду

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Ограђеновац Брчко дистрикт БиХ за набавку опреме – клима

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу жена Бисер Брка, за помоћ у раду

2.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант мјесној заједници Чанде за помоћ у раду

4.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант невладиној организацији Клуб пријатеља Сребренице и Подриња, Брчко
дистрикт БиХ, за организацију Марша мира

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Удрузи заточених - Удружењу логораша Брчко дистрикта БиХ за помоћ у
раду

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Организацији ратних војних инвалида Брчко дистрикта БиХ, за помоћ у раду

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант центру за археолошка и етнографска истраживања "Неолит", Брчко дистрикт
БиХ, за редован рад

15.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант спортском удружењу одгајивача голубова - српски високолетачи Летачи Грчице - В - Н Брчко дистрикт БиХ за помоћ у функционисању клуба

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу породица несталих, насилно одведених и убијених Бошњака,
Брчко дистрикт БиХ за уређење мезарја цивилних жртава рата

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант УГ Стећак Брчко дистрикт БиХ за обиљежавање значајних датума

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Диздаруша за уградњу гријања

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Паланка Брчко дистрикт БиХ за одржавање манифестације Дани Паланке

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Мујкићи Брчко дистрикт БиХ за набавку опреме

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант јединственој организацији бораца – Унија ветерана за помоћ у раду

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Удружењу дистрофичара Брчко дистрикт БиХ за помоћ у раду

2.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Стари Расадник за набавку канцеларијске опреме

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу жена Глас жена Рашљани, за помоћ у раду

7.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ 1. мај за санацију дијела крова и унутрашњости дијела просторија МЗ 1.
мај

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Извиђачи Брчко дистрикта, Брчко дистрикт БиХ, за помоћ у редовном раду

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Илићка за обиљежавање славе и дана МЗ Илићка

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Организацији породица шехида и погинулих бораца Брчко дистрикта БиХ за

5.000,00
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300,00

10.000,00
3.000,00

2.000,00
100.000,00
5.000,00
3.000,00
10.000,00
2.000,00
12.000,00

10.000,00
5.000,00

уређење шехидског мезарја
614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу жена Бадарка Маоча за помоћ у раду

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу жена Бреза Брезово Поље за помоћ у раду

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант УГ добитника највећих ратних признања Златни љиљан Брчко дистрикт БиХ
за помоћ у редовном раду

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Гредице 1 за обиљежавање значајних датума и функционисање МЗ

2.500,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Доњи Брезик за уређење спомен-собе и простора око ње у МЗ Доњи

5.000,00

10.000,00

Брезик
614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Бијељинска цеста за годишње одржавање чесме – артеског бунара у
МЗ Бијељинска цеста

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу жена Бошњакиња Брчко дистрикта БиХ за помоћ у раду

7.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу жена Вриједне руке Шаторовићи, за помоћ у раду

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Трњаци за наставак уређења платоа и тротоара код споменика у МЗ
Трњаци

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Брка за помоћ у раду

3.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Ражљево за организовање Светосавског турнира у малом фудбалу

6.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу жена Хануме, Ограђеновац Брчко дистрикта БиХ за изложбу
босанских јела

3.200,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Крбети за изградњу водоводне мреже за артески бунар Марковићи

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу жена Рахићка чаршија, Горњи Рахић, Брчко дистрикт БиХ за
помоћ у раду

4.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант црквеном хору Свети Стефан Дечански Брчко дистрикт БиХ, за одлазак на
такмичење Неђици Миаиловић

3.000,00
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614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Светосавској омладинској заједници Брчко дистрикт БиХ, за организацију
Светосавског бала, за помоћ у редовном раду и реализацију планираних пројеката

13.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Исламовац за уређење и опремање излетишта и побољшање
водоснабдијевања

40.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу активних жена GENDER, Брчко дистрикт БиХ за помоћ у
реализацији планираних пројеката

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу обољелих од малигних болести Брчанско срце, Брчко дистрикт БиХ
за помоћ у раду

2.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант асоцијацији младих за креирање и развој позитивних вриједности ПроАктив
Брчко дистрикт БиХ за помоћ у раду

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу грађана ДЕМОС, Брчко дистрикт БиХ, за помоћ у раду
удружења

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Удружењу ветерана специјалне јединице Пеша Брчко дистрикт БиХ за
обиљежавање парастоса

9.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу младих Извор Брчко дистрикт БиХ за помоћ у раду

2.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Организацији породица шехида и погинулих бораца Брчко за рјешење
стамбеног збрињавања Ђуле Џанановић

20.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу грађана Центар за демократију Брчко дистрикт БиХ за редован
рад

14.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Паланка за уређење просторија мјесне заједнице и набавку опреме

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Организацији ратних војних инвалида Брчко дистрикта БиХ за одржавање
централног споменика

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Удружењу жена жртава рата Републике Српске Брчко дистрикт БиХ, за
помоћ у раду и набавку канцеларијске опреме

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу грађана GLOCK, Брчко дистрикт БиХ, за помоћ у редовном
раду и набавку опреме

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Маоча за водоснабдијевање

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант центру за археолошка и етнографска истраживања Неолит Брчко дистрикт БиХ

18.000,00

15.000,00

за помоћ у раду
614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Удружењу ветерана Борачке организације Републике Српске, Брчко
дистрикт БиХ за исплату спомен-собе удружења по нотарском уговору из 2015.
године

70.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Церик за уређење сеоског гробља и црквеног дворишта

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Центар 2, за поправку и реновирање артеског бунара – чесме

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Бијељинска цеста за обиљежавање дана МЗ

1.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Бијељинска цеста за уређење зида на старој котловници за потребе школе
мурала

3.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу незапослених радника 1992. Глас радника, Брчко дистрикт БиХ,
за помоћ у раду

2.500,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Шаторовићи за одржавање сајма трешње

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Боће Брчко дистрикт БиХ за одржавање манифестације Жупско сијело

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Удружењу дијабетичара Брчко дистрикт БиХ за помоћ у раду

2.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант УГ Беба више за помоћ у раду

3.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ 1. мај за уређење кошаркашког игралишта

3.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Удружењу параплегичара за помоћ у раду и набавку помагала

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Тузланска Амика - кућа за младе Пријатељство у Брчком, за помоћ у
раду

4.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант кинолошком друштву DOG SHOW за организацију државне изложбе CAC
Брчко

1.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Удружењу параплегичара за набавку возила за потребе чланова Удружења и
других инвалидних лица

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу грађана Центар за демократију, Брчко дистрикт БиХ за помоћ у
раду

1.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Црвеном крсту/крижу Брчко дистрикта БиХ за набавку возила (коришћено
возило) за превоз дјеце с посебним потребама до школе и назад

30.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Вукшић Брчко дистрикт БиХ за реконструкцију и насипање њивског пута
од Павловића према Гајинама

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант УГ Airsoft klub Contact, Брчко дистрикт БиХ за помоћ у раду

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Ражљево Брчко дистрикт БиХ за обиљежавање дана Светог Прокопа

2.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Удружењу параплегичара и обољелих од дјечије парализе, за редован рад

3.500,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу изворна заједница омладине ИЗО Г. Рахић Брчко дистрикт БиХ
за помоћ у раду

8.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант УГ Идентитет Брчко дистрикт БиХ за редован рад

5.000,00

Грантови непрофитним организацијама

Грант УГ Бошко Перић Пеша Брчко дистрикт БиХ за редован рад

3.000,00

614311
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614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Сандићи Брчко дистрикт БиХ за санацију ограде на мјесном гробљу
Крушик

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Горњи Брезик Брчко дистрикт БиХ за завршетак постављања ограде на
мјесном гробљу

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Илићка Брчко дистрикт БиХ за обиљежавање славе и дана у МЗ Илићка

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Удружењу пензионера Републике Српске Брчко дистрикт БиХ, за рад
удружења

3.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Извиђачи Брчко дистрикта, Брчко дистрикт БиХ, за стрељачку секцију (за
ваздушну пушку и ваздушни пиштољ)

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Горњи Зовик, Брчко дистрикт БиХ за одржавање манифестације
Зовичко љето

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант УГ Ротари клуб Брчко дистрикт БиХ за редован рад

2.500,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант УГ Српски омладински савез Брчко дистрикт БиХ за редован рад

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант УГ Жене жртве рата Брчко дистрикт БиХ за редован рад

3.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант УГ Трка за живот Брчко дистрикт БиХ за рад удружења

6.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Бијела Брчко дистрикт БиХ за плаћање утрошка електричне енергије за
водовод у протеклих пет година

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Светосавска омладинска заједница Брчко дистрикт БиХ за обављање
планираних активности

3.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант УГ Феникс МС Брчко дистрикт БиХ за редован рад

3.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Слијепчевићи Брчко дистрикт БиХ за уређење гробља Мирковача

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант УГ Трка за живот за помоћ у раду

3.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Доња Скакава Брчко дистрикт БиХ за санацију висећег моста и
приступног пута

9.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Удрузи драговољаца и ветерана домовинског рата Равне Брчко, Брчко
дистрикт БиХ, за израду идејног рјешења спомен-бисте и пиједестала Кати Шољић,
који ће бити постављен у спомен-соби 108. пјешачке бригаде ХВО у Сеоњацима

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Сандићи Брчко дистрикт БиХ за изградњу водоводне мреже у доњем
дијелу Сандића–Каблиновићи – на парцели к. ч. 432/5

3.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Доњи Зовик, Брчко дистрикт БиХ за одржавање манифестације
Завичајни сусрети

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Боће Брчко дистрикт БиХ за редован рад

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант УГ Брчански демократски форум Брчко дистрикт БиХ за помоћ у раду

3.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Витановићи Брчко дистрикт БиХ за изградњу макадамског пута до
цркве у Витановићима према Батњичу, издизање пута те израда канала са обје
стране пута

15.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Паланка Брчко дистрикт БиХ за набавку пластеника незапосленим
демобилисаним борцима

20.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Доњи Рахић Брчко дистрикт БиХ за уређење споменика за погинуле
бранитеље

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Уловић Брчко дистрикт БиХ за изградњу споменика за погинуле
бранитеље

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу грађана Интеркултурни сусрети у Босни и Херцеговини, Сарајево за
суфинансирање учешћа у АФС програму размјене ученика у школској 2017/2018.
години за Самру Салкић

3.900,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Скакава Горња Брчко дистрикт БиХ за обиљежавање обљетнице Ране
Св. Фране

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Удружењу бораца "Патриотска лига" Брчко дистрикт БиХ за редован рад

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу жена Бисер Брка Брчко дистрикт БиХ за помоћ у раду

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу ZumbAerobiKlub Брчко дистрикт БиХ за подршку у раду
удружења

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Плазуље Брчко дистрикт БиХ за изградњу споменика палим борцима
ВРС

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Прони центру за омладински развој Брчко дистрикт БиХ за помоћ у раду

45.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант УГ Фицибајер Брчко дистрикт БиХ за подршку у раду и организацију
манифестације Повратак Фицибајеру 2017.

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Удружењу за едукацију, промоцију и афирмацију младих "ЕПА" Брчко
дистрикт БиХ за редован рад

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу грађана Фицибајер Брчко дистрикт БиХ за помоћ у раду

2.500,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу грађана Роми на дјелу Брчко дистрикт БиХ за подршку у раду

3.500,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу спортстких и привредних риболоваца Смуђ Брчко дистрикт БиХ за
поправку крова на објекту удружења

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Удружењу параплегичара и обољелих од дјечје парализе, Брчко дистрикт БиХ
за подршку у раду

4.000,00
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614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Крепшић 2 Брчко дистрикт БиХ за уређење новог гробља уз бившу
касарну у Марковић Пољу

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Удружењу слијепих и слабоводих лица, Брчко дистрикта БиХ за подршку у
раду

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу грађана поријеклом из Санџака Брчко дистрикт БиХ за редован
рад

15.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу грађана поријеклом из Санџака Брчко дистрикт БиХ за подршку
у раду

15.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Тузланска Амица – кућа за младе Пријатељство у Брчком за подршку у
раду

20.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Маоча Брчко дистрикт БиХ за асфалтирање паркинг простора код Дома
културе Маоча

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Удружењу фризера и козметичара Брчко дистрикта БиХ за редован рад

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант УГ Црвени крст/криж Брчко дистрикт БиХ за помоћ у раду

48.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Ријеке Брчко дистрикт БиХ за поправку опреме на субартеском

10.000,00

5.000,00

5.000,00

бунару, набавку намјештаја, завршетак гријања и сл.
614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Трњаци Брчко дистрикта БиХ за уређење и асфалтирање платоа испред
споменика палим борцима

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу обољелих од малигних болести Брчанско срце Брчко дистрикт БиХ
за подршку у раду удружења

2.500,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Удружењу грађана одгајивача голубова високолетача "БХ 10.БОЗ"
Брчко дистрикта БиХ за редован рад

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Сандићи Брчко дистрикт БиХ за изградњу водоводне мреже од бунара
у доњем дијелу села

7.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Крепшић 2 Брчко дистрикт БиХ за организацију малих сеоских
олимпијских игара

2.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Бродуша Брчко дистрикт БиХ за редован рад

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Попово Поље Брчко дистрикт БиХ за редован рад

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант хуманитарној удружењу Caritas Врхбосанске надбискупије за редован рад

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант културној заједници младих "Прутаче", Прутаче Брчко дистрикт БиХ за
редован рад

3.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу за очување српске културне баштине и традиције Старо огњиште
Ражљево, Брчко дистрикт БиХ за редован рад

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Гредице 1 Брчко дистрикт БиХ за обиљежавање значајних датума

3.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу грађана Голубова високолетача АС Брчко дистрикт БиХ за

20.000,00

15.000,00

10.000,00

помоћ у раду
614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Извиђачи Брчко дистрикта, Брчко дистрикта БиХ за редован рад

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант креативном центру Кријес Брчко дистрикт БиХ за помоћ у раду

15.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу грађана "Спорташ" Брчко дистрикт БиХ за редован рад

15.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Крбети Брчко дистрикт БиХ за изградњу Етно комплекса на Црној ријеци

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу грађана одгајивача голубова високолетача "БиХ 12. АС",
Брчко дистрикт БиХ за редован рад

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант УГ Омладински погон Брчко дистрикт БиХ за редован рад

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу воћара, произвођача ракије и других производа од воћа "Воћни
клуб", Брчко дистрикт БиХ за редован рад

30.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ Гредице 2 за уређење ограде и зграде мјесне заједнице

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант МЗ 1. Мај Брчко дистрикт БиХ за одржавање меморијалног одбојкашког

2.000,00

5.000,00
10.000,00
2.000,00

2.000,00

турнира Милорад Драгичевић
614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фондацији Зенан Брчко дистрикт БиХ за редован рад и реализацију циљева

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант УГ Српски отаџбински покрет Брчко дистрикта БиХ за редован рад

821200

Набавка грађевина

Изградња објекта МЗ Плазуље

78.076,00

821200

Набавка грађевина

Изградња зграде МЗ Горице

10.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка рачунара и штампача за МЗ Поточари

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција, санација и инвестиционо одржавање зграде МЗ Уловић

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција и санација монтажних објеката МЗ – Доградња сале за састанке
40 м2 за МЗ: Марковић Поље 20.000,00, Исламовац 20.000,00 и МЗ Горице
20.000,00

60.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција зграде МЗ Крепшић 2

15.000,00
3.000,00

1.000,00

11.649,04

1502

Пододјељење за информатику

690.559,85

15020001

Пододјељење за информатику

690.559,85

Бруто плате и накнаде

331.864,44

611100
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код:

Врста расхода

Опис расхода
Помоћ у случају смрти или теже инвалидности и помоћ раднику за случај смрти
члана уже породице

2017.

Буџет 2017.

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

5.200,00

612100

Доприноси послодавца

613112

Трошкови превоза у земљи службеним средствима

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

3.000,00

613115

Трошкови дневница у земљи

1.000,00

613121

Трошкови превоза у иностранству јавним средствима

613122

Трошкови превоза у иностранству службеним средстви.

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

613125

Трошкови дневница у иностранству

613211

Издаци за електричну енергију

25.000,00

613321

Издаци за воду и канализацију

150,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613323

Издаци услуга одвоза смећа

613327

Издатак за интернет

613328

Претплата на РТВ

613411

Издаци за обрасце и папир

1.200,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

1.500,00

613416

Ситан инвентар

2.000,00

613484

Материјал за чишћење

550,00

613511

Бензин

300,00

613512

Дизел

300,00

613523

Регистрација моторних возила

613712

Матер.за оправку и одржав. опреме

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

613813

Осигурање возила

613815

Осигурање радника

613922

Услуге стручног образовања

613934

Компјутерске услуге

Набавка једногодишњих лиценци (Антивирус лиценце, бекап лиценце...)

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Консултантске услуге, услуге агенција за чишћење, израда плочица са именима,
акредитације, цвјетни аранжмани и вијенци и друге неспоменуте услуге

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

821300

Набавка опреме

Опрема (намјештај, компјутерска опрема, остала канцеларијска опрема)

821300

Набавка опреме

Мониторинг система Дата центра

7.000,00

821300

Набавка опреме

Резервно напајање Дата центра ел. енергијом, климатизација, вентилација и заштита

9.991,85

821300

Набавка опреме

Компјутерска опрема, ормари, столови и столице

1.605,36

821300

Набавка опреме

Консолидација ИТ инфраструктуре и ИП телефоније

821500

Набавка сталних средстава у облику права

Microsoft Enterprise лиценца

10.492,63
100,00

500,00
500,00
1.000,00
500,00

2.500,00
200,00
17.000,00
100,00

200,00
5.000,00
Одржавање серверске и мрежне инфраструктуре, те осталих сегмената
информационог система

25.000,00
300,00
1.000,00
10.000,00
30.000,00
1.700,00
100,00
625,61

13.079,96
180.000,00

1503

Пододјељење за људске ресурсе

356.855,45

15030001

Пододјељење за људске ресурсе

356.855,45

611100

Бруто плате и накнаде

294.888,66

611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

612100

Доприноси послодавца

613112

Трошкови превоза у земљи службеним средствима

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

1.500,00

613115

Трошкови дневница у земљи

1.000,00

613122

Трошкови превоза у иностранству службеним средстви.

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

613125

Трошкови дневница у иностранству

613411

Издаци за обрасце и папир

6.500,00
Помоћ у случају смрти или теже инвалидности и помоћ раднику за случај смрти ужег
члана породице

7.400,00
8.016,79
100,00

200,00
1.500,00
750,00
3.800,00
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613412

Издаци за компјутерски материјал

1.300,00

613416

Ситан инвентар

1.250,00

613484

Материјал за чишћење

500,00

613511

Бензин

400,00

613512

Дизел

613523

Регистрација моторних возила

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

1.500,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

1.500,00

613813

Осигурање возила

613815

Осигурање радника

613917

Услуге матичне службе

613919

Остали издаци за информисање

613922

Услуге стручног образовања

613923

Издаци за специјализ. и школовање

613924

Издаци за стручне испите

613927

Огласи

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

1.000,00
150,00

Каско осигурање и редовно осигурање возила

1.000,00
700,00
1.000,00
500,00
1.500,00
15.000,00
1.000,00
200,00

Израда плочица са именима, акредитације, цвјетни аранжмани и вијенци, трошкови
услуге паркирања и др.

2.500,00
200,00

1504

Пододјељење за јавне набавке

331.362,45

15040001

Пододјељење за јавне набавке

331.362,45

611100

Бруто плате и накнаде

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

302.504,10

612100

Доприноси послодавца

613112

Трошкови превоза у земљи службеним средствима

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

613115

Трошкови дневница у земљи

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613328

Претплата на РТВ

613411

Издаци за обрасце и папир

1.380,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

2.000,00

613416

Ситан инвентар

500,00

613512

Дизел

300,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

613815

Осигурање радника

613922

Услуге стручног образовања

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности и помоћ раднику за случај смрти
члана уже породице

3.300,00
10.528,35
50,00
500,00
600,00
3.600,00
100,00

1.200,00
900,00
3.800,00
Цвјетни аранжмани и друге неспоменуте услуге

100,00

1505

Служба заједничких послова Одјељења

149.921,36

15050001

Служба заједничких послова Одјељења

149.921,36

611100

Бруто плате и накнаде

133.281,36

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности и помоћ раднику за случај смрти

4.600,00

члана уже породице
613112

Трошкови превоза у земљи службеним средствима

50,00

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

400,00

613115

Трошкови дневница у земљи

300,00

613121

Трошкови превоза у иностранству јавним средствима

900,00

613122

Трошкови превоза у иностранству службеним средстви.

200,00

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

920,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613328

Претплата на РТВ

613815

Осигурање радника

240,00
1.500,00
90,00
240,00
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Економски
код:

Врста расхода

613914

Услуге репрезентације

613922

Услуге стручног образовања

16

ДИРЕКЦИЈА ЗА ФИНАНСИЈЕ

Опис расхода

2017.

Буџет 2017.
6.600,00
600,00
12.268.631,91

1601

Канцеларија директора Дирекције за финансије

384.616,63

16010001

Канцеларија директора Дирекције за финансије

384.616,63

611100

Бруто плате и накнаде

221.207,28

611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

612100

Доприноси послодавца

8.729,35

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

1.000,00

613115

Трошкови дневница у земљи

1.000,00

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

1.000,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

613126

Трошкови за визу и пасош

613511

Бензин

1.500,00

613512

Дизел

1.500,00

613523

Регистрација моторних возила

288,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

858,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

2.000,00

613813

Осигурање возила

613911

Услуге медија

2.500,00

613912

Услуге штампања

1.000,00

613913

Услуге јавног информисања и односа са јавношћу

2.000,00

613914

Услуге репрезентације

3.997,00

613922

Услуге стручног образовања

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

Вијеће за рачуноводство и ревизију

821300

Набавка опреме

Набавка и уградња расхладног уређаја (чилера)

12.000,00

800,00
79,00

158,00

2.000,00
56.000,00
65.000,00

1602

Стручна служба Дирекције за финансије

921.020,46

16020001

Стручна служба Дирекције за финансије

921.020,46

611100

Бруто плате и накнаде

145.040,46

611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

25.000,00

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

11.500,00

612100

Доприноси послодавца

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

900,00

613115

Трошкови дневница у земљи

300,00

613127

Остали трошкови службеног пута

100,00

613211

Издаци за електричну енергију

30.000,00

613213

Уље за ложење

38.000,00

613321

Издаци за воду и канализацију

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

Трошкови поштарине

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

Затезна камата

613323

Издаци услуга одвоза смећа

613327

Издатак за интернет

613328

Претплата на РТВ

613411

Издаци за обрасце и папир

35.000,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

15.000,00

613416

Ситан инвентар

10.000,00

613416

Ситан инвентар

613484

Материјал за чишћење

613485

Остали материјал

2.000,00

613487

Електроматеријал

500,00

7.130,00

5.000,00
50.000,00
130.000,00
300,00
5.500,00
Мобилна телефонија

10.000,00
300,00

Набавка 5.000 сетова фискалних пломби за Пореску управу

15.000,00
12.000,00
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613523

Регистрација моторних возила

150,00

613711

Матер. за оправку и одржав. зграда

2.000,00

613712

Матер. за оправку и одржав. опреме

5.000,00

613713

Матер. за оправку и одржав. возила

500,00

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

20.000,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

12.000,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

4.000,00

613729

Димњачарске услуге

700,00

613813

Осигурање возила

200,00

613815

Осигурање радника

8.500,00

613912

Услуге штампања

6.000,00

613913

Услуге јавног информисања и односа са јавношћу

613918

Остале уговорене услуге Одјељења

2.000,00

613922

Услуге стручног образовања

2.000,00

613927

Огласи

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Цвјетни аранжмани и вијенци

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Омладинске задруге и уговори о дјелу

24.500,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Меморандумске плочице и визиткарте

200,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Услуге агенција за чишћење

613992

Дажбине (таксе)

Чланарина у БИХАМК-у

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

821300

Набавка опреме

Набавка и уградња софтвера за Пореску управу

821300

Набавка опреме

Набавка и уградња хардвера (сервери и пратећа опрема) за Пореску управу

40.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка и уградња софтвера (спровођење одредаба Закона о рачуноводству и
ревизији)

40.000,00

10.000,00

14.000,00
200,00

50.000,00
300,00
200,00
130.000,00

1603

Трезор

9.287.946,98

16030001

Трезор

1.276.525,98

611100

Бруто плате и накнаде

973.237,18

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

612100

Доприноси послодавца

613111

Трошкови превоза у земљи јавним средствима

613112

Трошкови превоза у земљи службеним средствима

3.000,00

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

8.000,00

613115

Трошкови дневница у земљи

5.000,00

613121

Трошкови превоза у иностранству јавним средствима

200,00

613122

Трошкови превоза у иностранству службеним средстви.

100,00

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

2.000,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

4.000,00

613126

Трошкови за визу и пасош

613416

Ситан инвентар

6.000,00

613511

Бензин

2.500,00

613512

Дизел

1.800,00

613523

Регистрација моторних возила

1.500,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

613723

Услуге оправки и одржавање возила

613723

Услуге оправки и одржавање возила

3.000,00

613813

Осигурање возила

2.500,00

613821

Издаци банкарских услуга

5.000,00

613822

Издаци платног промета

613912

Услуге штампања

7.500,00

613919

Остали издаци за информисање

1.000,00

613919

Остали издаци за информисање

5.200,00
39.388,80
200,00

200,00

35.000,00
Уградња ауто-гума

3.000,00

28.000,00

Књиге и стручна литература
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613922

Услуге стручног образовања

613927

Огласи

12.000,00

613934

Компјутерске услуге

20.000,00

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

70.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Омладинске задруге и уговори о дјелу

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Цвјетни аранжмани и вијенци

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Регистар чувања и одржавања података о вриједносним папирима – берзе и регистри

613996

Услуге фотокопирања

16030002
613991
16030003

8.500,00

6.000,00
200,00
20.000,00
1.000,00

Судске пресуде и рјешења, судска и вансудска поравнања

1.000.000,00

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

1.000.000,00

Судске пресуде и рјешења, судска и вансудска поравнања

Домаћа и страна позајмљивања и отплате дуга

7.011.421,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Отплата кредита CEB и бивших општинских администрација OPEC

616213

Камате на позајмице од кредитора

CEB, OPEC

825.950,00

616219

Камате на позајмице од других страних позајмљивач.

616332

Камате на позајмице од домаћих давалаца кредита

Фабрика воде – камате Hypo кредит

151.520,00

616412

Остале накнаде – од страних позајмљивача

Маржа, камат. Обилаз, ММФ трошкови, Тр. Свјет. банке

307.031,00

823100

Отплате дугова примљених кроз државу

Фабрика воде, обилазница

5.095.920,00

823300

Отплате домаћег задуживања

Фабрика воде Hypo кредит

549.730,00

54.880,00
26.390,00

1604

Пореска управа

1.675.047,84

16040001

Пореска управа

1.675.047,84

611100

Бруто плате и накнаде

1.439.597,74

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

611231

Накнаде за привремене и повремене послове

612100

Доприноси послодавца

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

4.000,00

613115

Трошкови дневница у земљи

2.000,00

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

3.000,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

1.000,00

613511

Бензин

3.000,00

613512

Дизел

4.000,00

613523

Регистрација моторних возила

2.000,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

3.000,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

6.000,00

613813

Осигурање возила

1.500,00

613912

Услуге штампања

1.000,00

613919

Остали издаци за информисање

613922

Услуге стручног образовања

613934

Компјутерске услуге

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

Ангажовање консултаната за израду пројектних задатака, испитивање
карактеристика функционалних и техничких дијелова фискалних система, као и за
едукацију запослених Пореске управе

40.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Омладинске задруге и уговори о дјелу

11.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

17

6.000,00
Накнада члановима Комисије за фискализацију

15.000,00
42.950,10

Књиге и стручна литература

1.000,00
4.000,00
10.000,00
73.000,00

2.000,00

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ, СПОРТ И КУЛТУРУ

18.088.806,23

1701

Пододјељење за привредни развој

12.137.998,98

17010001

Пододјељење за привредни развој

12.137.998,98

611100

Бруто плате и накнаде

303.178,91

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

612100

Доприноси послодавца

613111

Трошкови превоза у земљи јавним средствима

100,00

613112

Трошкови превоза у земљи службеним средствима

100,00

3.858,00
13.333,97
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613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

1.300,00

613115

Трошкови дневница у земљи

1.300,00

613121

Трошкови превоза у иностранству јавним средствима

3.000,00

613122

Трошкови превоза у иностранству службеним средстви

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра

6.700,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

3.800,00

613127

Остали трошкови службеног пута

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613328

Претплата на РТВ

613411

Издаци за обрасце и папир

3.300,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

1.500,00

613416

Ситан инвентар

613511

Бензин

613512

Дизел

613523

Регистрација моторних возила

613712

Матер. за оправку и одржав. опреме

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

300,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

2.500,00

613813

Осигурање возила

1.000,00

613815

Осигурање радника

613911

Услуге медија

РТВ емисије и репортаже на тему привреде

613912

Услуге штампања

Услуге штампања брошура, промотивног материјала, увезивање службених листова

5.000,00

613914

Услуге репрезентације

Зграда Владе

6.002,00

613919

Остали издаци за информисање

Набавка стручне литературе, часописа и др.

613922

Услуге стручног образовања

Котизације

613927

Огласи

Објава обавјештења у Службеном листу и други огласи

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

За едукацију и учешће у округлим столовима из области промоције и развоја малих
и средњих предузећа у Брчко дистрикту БиХ

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Измјена мемор. плочица на вратима, визиткарте

100,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Трошкови паркирања за службена возила

440,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Услуга израде документа Стратегија развоја Брчко дистрикта БиХ за период 2018–

300,00

800,00
1.800,00
90,00

Канцеларијске столице и други ситан инвентар

300,00
400,00
1.800,00
250,00
1.000,00

641,00
15.000,00

240,00
5.000,00
300,00
15.000,00
18.000,00

150.000,00

2025. година
613992

Дажбине (таксе)

Учлањење возила у БИХАМК и остале административне таксе

614111

Грантови држави

Грант Министарству финансија и трезора БиХ у складу с потписаним Споразумом

200,00
100.000,00

о преузимању послова, опреме и запослених Бироа за статистику Брчко (ради
спровођења статистичких активности од искључивог интереса за Брчко дистрикт БиХ, а
које ће спроводити Агенција за статистику БиХ)
614312

Грантови осталим организацијама

Грант Удружењу послодаваца Брчко дистрикта БиХ за организовање учешћа
привредника Брчко дистрикта БиХ на сајмовима привреде у земљи или иностранству

614312

Грантови осталим организацијама

Грант Заводу за запошљавање Брчко дистрикта БиХ (за реализацију Програма
самозапошљавања)

614312

Грантови осталим организацијама

Грант Привредној комори Брчко дистрикта БиХ за организовање Међународног
сајма привреде у Брчком

80.000,00

614312

Грантови осталим организацијама

Грант Привредној комори Брчко дистрикта БиХ (за рад и материјалне трошкове)

10.000,00

614312

Грантови осталим организацијама

Грант "Развојној агенцији Брчко дистрикта БиХ" (за оснивање, рад и материјалне
трошкове)

50.000,00

614312

Грантови осталим организацијама

Грант удружењу грађана "Заштита потрошача" Брчко дистрикта БиХ (за рад и
материјалне трошкове)

614312

Грантови осталим организацијама

Грант Развојно-гарантном фонду Брчко дистрикта БиХ (за рад и материјалне
трошкове)

614312

Грантови осталим организацијама

Грант Синдикату Брчко дистрикта БиХ (за рад и материјалне трошкове)

614312

Грантови осталим организацијама

Грант удружењу пчелара "Матица" Брчко дистрикт БиХ за организовање
Међународног сајма пчеларства у Брчком

614312

Грантови осталим организацијама

Грант Развојно-гарантном фонду Брчко дистрикта БиХ за Програм
субвенционисања дијела камата за кредите предузећима, предузетницима,
подружницама и носиоцима пољопривредних газдинстава на подручју Брчко
дистрикта БиХ
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30.000,00
500.000,00

7.000,00
100.000,00
25.000,00
8.500,00
1.800.000,00

Планска година:
Економски
код:

Врста расхода

Опис расхода
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Буџет 2017.

614312

Грантови осталим организацијама

Грант Удружењу послодаваца Брчко дистрикта БиХ (за рад и материјалне трошкове)

10.000,00

614312

Грантови осталим организацијама

Грант Развојно-гарантном фонду Брчко дистрикта БиХ (за имплементацију
пројеката из међународних фондова)

50.000,00

614312

Грантови осталим организацијама

Грант удружењу послодаваца Српско привредно вијеће Брчко дистрикт за помоћ у
раду

2.000,00

614411

Субвенције јавним предузећима и фондовима

Грант ЈП "ЛУКА БРЧКО" за покривање трошкова извршене екстерне ревизије
финансијског пословања за претходну годину (у складу с чланом 30 Закона о
ЈП «Лука Брчко»)

4.500,00

614511

Субвенције приватним предузећима

Субвенције приватним предузећима (у складу са Законом о подстицају у
привреду Брчко дистрикта БиХ)

614511

Субвенције приватним предузећима

Програм субвенција привредним субјектима који нису могли да остваре право на
субвенције у 2016. години због престанка важења Закона о подстицању
привредног развоја у Брчко дистрикту БиХ

500.000,00

821200

Набавка грађевина

Израда Студије изводљивости и пројеката за пословне зоне

150.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња инфраструктуре за индустријске зоне и зоне рада индустрије

821300

Набавка опреме

Набавка опреме за рад тијела за управљање пословним зонама

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција канцеларијских просторија за рад тијела за управљање пословним

7.925.245,00

17.820,10
130.000,00
70.000,00

зонама
1702

Пододјељење за туризам, културу и спорт

5.950.807,25

17020001

Пододјељење за туризам, културу и спорт

5.950.807,25

611100

Бруто плате и накнаде

417.443,87

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

612100

Доприноси послодавца

613112

Трошкови превоза у земљи службеним средствима

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

100,00

613115

Трошкови дневница у земљи

300,00

613122

Трошкови превоза у иностранству службеним средстви.

400,00

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

200,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

500,00

613127

Остали трошкови службеног пута

613211

Издаци за електричну енергију

49.000,00

613213

Уље за ложење

25.000,00

613321

Издаци за воду и канализацију

7.000,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

6.000,00

613323

Издаци услуга одвоза смећа

9.360,00

613327

Издатак за интернет

1.404,00

613328

Претплата на РТВ

613411

Издаци за обрасце и папир

613412

Издаци за компјутерски материјал

613433

Остали материјал – награде (пехари)

Набавка пехара, плакета, медаља са лентом и омотница диплома

613484

Материјал за чишћење

Материјал за одржавање хигијене Дома културе, Библиотеке и Умјетничке
Галерије – тоалет-папир, сапун, папир за руке, освјеживачи просторија и слично

613485

Остали материјал

Набавка батерија за опрему Дома културе и др.

613485

Остали материјал

Сликарски мјатеријал и прибор за реализацију планираних програма у области ликовне
умјетности

8.000,00

613485

Остали материјал

Израда статуа за награде за Позоришне сусрете БиХ у Брчком

6.000,00

613485

Остали материјал

Рекламни материјал и штампани рекламни материјал за разне манифестације у току

2.572,00
15.459,80
50,00

35,00

180,00
2.000,00
3.500,00
10.000,00
2.500,00
400,00

84.000,00

године
613512

Дизел

3.000,00

613523

Регистрација моторних возила

613711

Матер. за оправку и одржав. зграда

1.500,00

613712

Матер. за оправку и одржав. опреме

2.500,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

1.000,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

1.600,00

613813

Осигурање возила

613815

Осигурање радника

100,00

300,00
1.389,00
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613911

Услуге медија

Копродукција културних, спортских и туристичких манифестација, огласи, РТВ
емисије на тему спорта, културе и туризма

100.000,00

613914

Услуге репрезентације

Конзумација на бази шведског стола и коктел-партија за потребе разних културноспортских и туристичких манифестација у току године

613919

Остали издаци за информисање

Набавка новина за библиотеку

613922

Услуге стручног образовања

Котизације

613927

Огласи

Службени лист БиХ и други огласи

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

За потребе разних културних, спортских, туристичких манифестација и дешавања у
току године

613937

Трошкови драмских представа

Сусрети позоришта БиХ у Брчком, у оквиру манифестација "У сусрет прољећу",
"Прољеће у граду" и "Брчанско љето – Савски цвијет" и друге гостујуће представе

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Цвјетни аранжмани и вијенци

4.200,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Урамљивање слика, цртежа и графика за потребе Галерије

5.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Измјена мемор. плочица на вратима, визиткарте

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Ангажовање естрадних умјетника и организовање културно-забавног програма

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Трошкови хотелског смјештаја (за учеснике разних културно-спортских и
туристичких манифестација у току године)

80.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Услуге агенција за чишћење

98.700,00

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

614235

Једнократна помоћ

Једнократна помоћ појединцима из области спорта, културе и туризма по јавном
позиву

614239

Остали грантови појединцима

Награде за најбољег спортисту и спортисткињу у претходној години

614239

Остали грантови појединцима

Награде учесницима манифестације "Позоришни сустрети БиХ у Брчком"

46.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант за организацију међународног тениског турнира из календара ITF Свјетске тениске федерације "Брчко Open 2017"

30.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Атлетском клубу Брчко за организацију "Видовданске трке"

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грантови по јавном позиву спортским клубовима, националним друштвима,

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Малоногометном клубу Кланац Брчко за организацију "Бајрамског
турнира"

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант кошаркашком клубу Партизан за помоћ у раду клуба

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Г. Рахић, Горњи Рахић за помоћ у раду клуба

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Рахићки љиљани, Горњи Рахић, за помоћ у раду клуба

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Ограђеновац, Ограђеновац за помоћ у раду клуба

13.500,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Посавина, Брод за помоћ у раду клуба

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант футсал клубу Брчко, за помоћ у раду клуба

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант ОФК Брчко 1978 Ивици, за покривање трибина и завршетак ограђивања терена

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант ногометном клубу Мајевица, Рашљани за изградњу свлачионица

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Гредице, Гредице 1 за помоћ у раду клуба

20.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант ОФК Брезик, Горњи Брезик за помоћ у раду клуба

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант спортском друштву ветерана 92, Брчко, за помоћ у раду

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант општинском фудбалском савезу Брчко дистрикт БиХ за помоћ у раду

25.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант рукометном клубу Јединство 2015 Брчко за набавку спортске опреме и
помоћ у раду клуба

15.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Омладинац Поточари за помоћ у раду клуба

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант школи фудбала Шампион 2017 Брчко, за помоћ у раду клуба

4.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант рекреативно планинарском клубу Брчко, Брчко за изградњу планинарског
дома

50.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант ногометном клубу Трешњевка, Маоча за помоћ у раду клуба

15.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант кошаркашком клубу Брчанка, Брчко, за помоћ у раду клуба

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Обилић Крепшић за помоћ у раду клуба

7.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Ногометном савезу Брчко дистрикта БиХ за помоћ у раду

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу "Рахићки љиљани" Горњи Рахић за помоћ у раду клуба

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу "Г. Рахић" Горњи Рахић за помоћ у раду клуба

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу "Илићка 01", Илићка за набавку монтажно демонтажних трибина и свлачионица на фудбалском игралишту у МЗ Илићка

70.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант ногометном клубу "ХАШК Напредак", Уловић за помоћ у раду клуба

10.000,00

60.000,00
1.924,00
350,00
2.000,00
50.000,00
140.000,00

200,00
200.000,00

600,00
60.000,00
5.000,00

45.000,00
1.685.400,00

осталим културним, струковним, туристичким и културно-умјетничким друштвима
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614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу грађана Раја са Фицибајера, Брчко, за помоћ у раду удружења

2.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Одбојкашком клубу инвалида Брчко за помоћ у раду клуба

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант стонотениском клубу Брка 2007, за помоћ у раду клуба

6.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Избор, Брчко, за помоћ у раду клуба

18.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Диздаруша, за помоћ у раду клуба

58.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Полет, Паланка за помоћ у раду клуба

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Слобода, Мујкићи за помоћ у раду клуба

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Воћар, Шаторовићи за помоћ у раду клуба

8.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Граничар, Брезово Поље за помоћ у раду клуба

7.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Тавла клубу Брезово Поље за помоћ у раду клуба

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант спортском удружењу "Клуб спортова на пијеску" Брчко, за организацију
турнира

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант омладинско-спортском клубу Талент Брчко за помоћ у раду клуба

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант карате клубу Ипон за помоћ у раду клуба

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Локомотива Брчко за помоћ у раду клуба

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Академији спорта Локомотива за помоћ у раду клуба

3.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант рукометном клубу Јединство 2015 Брчко за помоћ у раду клуба

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Илићка 01 за помоћ у раду клуба

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Грчица за помоћ у раду клуба

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Југовић Гредице 1 за помоћ у раду клуба

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Југовић Гредице 1 за рад омладинске школе

4.500,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Челик Грбавица за помоћ у раду клуба

4.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Задругар Буквик за помоћ у раду клуба

2.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Сава 04 Брезово Поље село за помоћ у раду клуба

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант школи фудбала Лион Брчко за помоћ у раду клуба

12.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант планинарском друштву "Гранаш" Штрепци за наставак изградње

30.000,00

10.000,00

7.000,00
30.000,00

21.000,00
5.000,00
28.000,00
5.000,00
10.000,00

10.000,00
7.000,00
10.000,00

планинарског дома
614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу грађања Спорташ Брчко за помоћ у раду клуба

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Свети Јован Брезик за помоћ у раду клуба

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу за спорт и рекреацију СПОРТРЕК Брчко за помоћ у раду клуба

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Брка 1948 за помоћ у раду клуба

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант одбојкашком клубу Галеб Брезово Поље за помоћ у раду клуба

3.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Академији спорта Локомотива за помоћ у раду клуба

49.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу грађана Међународни рукометни турнир ЛОКОМОТИВА КУП

49.000,00

2.000,00
20.000,00

за помоћ у раду клуба
614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант женском ногометном клубу Центар Брчко за помоћ у раду клуба

30.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу традиционална карате ДО Асоцијација Брчко за помоћ у раду
клуба

30.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант клубу борилачких вјештина Брчко, Брчко за помоћ у раду клуба

25.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Слијепчевићи за помоћ у раду клуба

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант SHOTOKAN КАРАТЕ ДО Брчко за помоћ у раду клуба

30.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Илићка 01 за секцију школа фудбала

8.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант ногометном клубу "Млади задругар" Доњи Рахић за уређење
ногометног игралишта

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант ногометном клубу "Витановићи 78" Витановићи за завршетак уређења
свлачионице и околиша око свлачионице

15.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант женском фудбалском клубу Олимпик Брчко за помоћ у раду клуба

15.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант спортском аматерском клубу Премиус Брчко за помоћ у раду клуба

2.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант стонотениском клубу Ражљево за помоћ у раду клуба

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Младост Трњаци за помоћ у раду клуба

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант тениском клубу Прохема Брчко за помоћ у раду клуба

2.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант пливачком клубу Атос - Сава за помоћ у раду клуба

2.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант шаховском клубу Велемајстор за помоћ у раду клуба

3.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант кошаркашком клубу Лавови Брчко за помоћ у раду клуба

2.000,00
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614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Свети Јован, Брезик за помоћ у раду

1.500,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант стрељачком клубу Glock за помоћ у раду

3.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант стрељачком клубу Glock за помоћ у раду клуба

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Асоцијацији Спортисимо за помоћ у раду клуба

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант џудо клубу Judo - Jitsu Центурион за помоћ у раду клуба

7.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант тениском клубу Сол за организацију такмичења у оквиру бесплатне школе
тениса у свим категоријама

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант спортском удужењу Клуб реалног аикидоа Брчко за помоћ у раду клуба

3.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант атлетском клубу Cross за помоћ у раду клуба

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Задругар, Буквик за помоћ у редовном раду

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант клубу борилачких спортова Локомотива Брчко за помоћ у раду клуба

35.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант наутичком клубу Моја лађа за помоћ у раду клуба

11.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант кошаркашком клубу Брчанка, Брчко за помоћ у раду клуба

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант кајак - кану клубу Хариз Суљић за помоћ у раду клуба

20.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант женском одбојкашком клубу Бимал - Јединство Брчко за помоћ у раду

50.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант тениском клубу Сол за помоћ у раду клуба

3.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант стонотениском клубу Славуј, Грчица за помоћ у редовном раду

3.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант одбојкашком клубу Темпо Ражљево за помоћ у раду клуба

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант куглашком клубу Рад Брчко за помоћ у раду клуба

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант одбојкашком клубу Младост Брчко за помоћ у раду клуба

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант карате клубу Соко за помоћ у раду клуба

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант клубу малог фудбала Бијели анђео Попово Поље за помоћ у раду клуба

20.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Омладинац Поточари за помоћ у раду клуба

20.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант планинарском друштву Платани за помоћ у раду клуба

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Јединство Брчко за помоћ у раду клуба

50.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Борац, Ражљево за набавку опреме и помоћ у раду

1.500,00

10.000,00
5.000,00
25.000,00
3.000,00

2.000,00

клуба
614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант ногометном клубу "Посавина 108" Бијела за помоћ у раду јуниорког
погона клуба

3.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант планинарском друштву Њивце, за изградњу планинарског дома Њивице

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Грчица за помоћ у раду клуба, развој омладинског
погона и набавку опреме

3.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант клубу борилачких вјештина Јединство, Брчко за помоћ у раду клуба

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Академији спорта Локомотива за субвенцију трошкова превоза на
такмичење у град Верија у Грчкој

3.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант женском фудбалском клубу Локомотива за помоћ у раду клуба

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Шаховском клубу Брчко, Брчко за помоћ у раду клуба

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант teakwondо клуб ГОКУ Брчко, за помоћ у раду клуба

3.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант ногометном клубу "Динамо 75" Приједор за помоћ у раду клуба

6.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Сава 04 Брезово Поље Село за набавку пумпе за воду
за свлачионице клуба

1.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант рукометном клубу Јединство за помоћ у раду клуба

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант кик бокс клубу Грчица, за помоћ у раду клуба и учешћу на такмичењима

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Обилић Крепшић за помоћ у раду клуба и организовању
турнира поводом 50 година постојања клуба

4.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Будућност Red Star Вучиловац, за помоћ у раду клуба

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Омладинац, Поточари за завршетак свлачионица и

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант планинарском друштву Платани, за наставак радова на планинарском дому

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант академији спорта Локомотива, за набавку опреме и учешће на турнирима

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу грађана "Спортско друштво инвалида Јединство Боће" Боће за
одржавање рекреацијског едукацијског кампа за младе "Љетни ораториј 2017."

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Илићка 01 за помоћ у раду клуба

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Свети Јован, Брезик за набавку опреме и реквизита

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант одбојкашком клубу Младост Брчко за помоћ у раду клуба

20.000,00

10.000,00

11.000,00

5.000,00
25.000,00

набавку опреме
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4.000,00
70.000,00
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614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант клубу малог фудбала Брчко Здравље, за организацију Видовданског
турнира у малом фудбалу

27.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант клубу малог фудбала Брчко Здравље за помоћ у раду клуба

10.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Клубу борилачких спортова "STORM GYM" Брчко за помоћ у раду клуба

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант атлетском клубу Брчко за организацију Видовданске трке

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Академији спорта "Локомотива" за организовање међународног турнира

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант ногометном клубу "Равне-Зовик" Горњи Зовик за наставак радова на
изградњи свлачионице клуба

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант ногометном клубу "Дубраве" Дубраве за помоћ у раду клуба

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант рукометном клубу Јединство 2015, Брчко за набавку спортских тренажних

3.000,00
27.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
15.000,00

реквизита и помоћ у раду клуба
614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант карате клубу СОКО, за помоћ у раду клуба

2.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант удружењу грађана "Спортско друштво инвалида Јединство Боће" Боће за
помоћ у раду клуба

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант фудбалском клубу Борац Ражљево за помоћ у раду клуба

614312

Грантови осталим организацијама

Грант УЛДУ "Талија" Брчко за организацију манифестације Франческови дани

45.000,00

614312

Грантови осталим организацијама

Грант СПКД "Просвјета" Брчко (за рад и материјалне трошкове)

45.000,00

614312

Грантови осталим организацијама

Награде за "Позоришне сусрете БиХ у Брчком"

27.000,00

614312

Грантови осталим организацијама

Грант БЗК "Препород" Брчко (за рад и материјалне трошкове)

45.000,00

614312

Грантови осталим организацијама

Грант ХКД "Напредак" Брчко (за рад и материјалне трошкове)

45.000,00

614312

Грантови осталим организацијама

Грант СКУД Ражљево за помоћ у раду друштва

2.000,00

614312

Грантови осталим организацијама

Грант СПКД Просвјета Брчко за помоћ у раду друштва

5.000,00

614312

Грантови осталим организацијама

Грант СПКД Просвјета Брчко за организацију смотре

614312

Грантови осталим организацијама

Грант СКУД Поточари, за помоћ у раду друштва

7.000,00

614312

Грантови осталим организацијама

Грант БКУД Рахић, Горњи Рахић, за набавку опреме

5.000,00

614312

Грантови осталим организацијама

Грант КУД Брчанско коло за помоћ у раду друштва

3.000,00

614312

Грантови осталим организацијама

Грант КУД Крепшић, Крепшић за помоћ у раду друштва

2.000,00

614312

Грантови осталим организацијама

Грант КУД ЦЕНТАР, Проф. Александра Николића бр. 11, за помоћ у раду

4.000,00

614312

Грантови осталим организацијама

Грант СПКД Просвјета за адаптацију просторија

3.000,00

614312

Грантови осталим организацијама

Грант КУД Јусуф Крпић Брезово Поље за помоћ у раду друштва

5.000,00

614312

Грантови осталим организацијама

Грант БКУД Азра, Рашљани за помоћ у раду друштва

5.000,00

614312

Грантови осталим организацијама

Грант КУД Кланац за помоћ у раду друштва

5.000,00

614312

Грантови осталим организацијама

Грант СПКД Просвјета Брчко, за набавку црногорске ношње

10.000,00

614312

Грантови осталим организацијама

Грант туристичком удружењу Мост, за помоћ у раду удружења

10.000,00

614312

Грантови осталим организацијама

Грант КУД Шатор Паша, Шаторовићи, за помоћ у раду друштва

614312

Грантови осталим организацијама

Грант фондацији "Легат кућа Екмечић" Брчко за одржавање колекције и помоћ у
раду фондације

614312

Грантови осталим организацијама

Грант ХКУД "Жупа Зовик" Горњи Зовик за помоћ у раду друштва

614312

Грантови осталим организацијама

Грант КУД "Брчанско коло", Брчко за набавку ношње и помоћ у раду друштва

20.000,00

614312

Грантови осталим организацијама

Грант удружењу Голуб Брчко за промоцију сеоског туризма

35.000,00

614312

Грантови осталим организацијама

Грант БКУД "Бехар", Маоча за помоћ у раду друштва

10.000,00

614312

Грантови осталим организацијама

Грант КУД Брчанско коло Брчко за помоћ у раду друштва

614312

Грантови осталим организацијама

Град КУД Кланац Брчко за помоћ у раду друштва

614312

Грантови осталим организацијама

Грант удружењу грађана Центар за културу и туризам Брчко за помоћ у раду

614312

Грантови осталим организацијама

Грант КУД Срце игра Брезово Поље – Ново насеље за помоћ у раду друштва

5.000,00

614312

Грантови осталим организацијама

Грант еколошком удружењу Чистоћа Рашљани за реализацију пројекта удружења

5.000,00

614312

Грантови осталим организацијама

Грант еколошком удружењу Дар природе, Брка, за помоћ у раду удружења

614312

Грантови осталим организацијама

Грант КУД Илићка за помоћ у раду друштва и реализацију планираних активности

15.000,00

614312

Грантови осталим организацијама

Грант КУД Свети Василије Острошки за помоћ у раду друштва

12.500,00

614312

Грантови осталим организацијама

Грант КУД Шехер Паланка за одржавање смотре фолклора и вечери севдаха

10.000,00

614312

Грантови осталим организацијама

Грант КУД Диздаруша 2013, за помоћ у раду друштва

614312

Грантови осталим организацијама

Грант КУД Илићка за помоћ у раду друштва и набавку народних ношњи

25.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак радова на изградњи свлачионице ХАШК Напредак, МЗ Уловић

10.000,00

10.000,00
5.000,00

10.000,00

5.000,00
15.000,00
5.000,00

5.000,00
5.000,00
10.000,00

удружења
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3.000,00

4.500,00
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821200

Набавка грађевина

Наставак изградње терена малих спортова у МЗ Плазуље

25.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња фудбалског игралишта у МЗ Горњи Брезик

26.490,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње игралишта за мале спортове код скретања за шљункару у МЗ
Грбавица

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Иницијална средства за пројектовање и изградњу планинарске стазе Њивице Бијела –
Гранаши Г. Зовик

30.000,00

821200

Набавка грађевина

Почетак изградње помоћног игралишта ФК "Грчица" на Барешу

19.461,80

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње фудбалског игралишта и свлачионица у МЗ Мујкићи

821200

Набавка грађевина

Изградња дјечјег игралишта у МЗ Горњи Зовик

20.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња спортско-рекреативног центра у МЗ Доња Скакава

12.410,27

821200

Набавка грађевина

Почетак изградње еко-излетишта у МЗ Попово Поље

821200

Набавка грађевина

Изградња свлачионице за ФК Гредице у МЗ Гредице 1

30.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња фудбалског стадиона у МЗ Горњи Брезик

30.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак радова на игралишту у МЗ Ограђеновац

821200

Набавка грађевина

Изградња комплекса Фазанерија са излетиштем на локацији к. ч. 786 у МЗ Станови

821200

Набавка грађевина

Пројектовање балон сале за локалитет еко-излетиште Грчица

821200

Набавка грађевина

Изградња свлачионица на фудбалском игралишту у МЗ Грбавица

20.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња спортско-рекреативног центра у МЗ Горњи Рахић

45.000,00

821200

Набавка грађевина

Завршетак радова на фудбалском игралишту у МЗ Приједор

13.811,64

821200

Набавка грађевина

Изградња дјечјег игралишта код дома МЗ у МЗ Шаторовићи

821200

Набавка грађевина

Изградња еко-излетишта поред корита ријеке Грчице – "Јозино брдо" у МЗ Грчица

35.250,27

821200

Набавка грађевина

Наставак радова на изградњи дјечјег игралишта у МЗ Мераје

25.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња трибина на игралишту у МЗ Маоча

30.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња трибина на стадиону ФК Посавина, МЗ Брод

30.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Уређење локалитета Петковача за потребе туризма

44.697,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Довршетак реконструкције Дома културе у Горњем Рахићу

770,65

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција и обнова Куле у Бијелој за потребе туризма

30.000,00

18

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО И ВОДОПРИВРЕДУ

3.585,58

1.162,37

4.000,00
10.000,00
5.000,00

5.000,00

12.911.813,46

1801

Пододјељење за анализу и административну подршку и рурални развој

367.007,29

18010001

Пододјељење за анализу и административну подршку и рурални развој

367.007,29

611100

Бруто плате и накнаде

224.295,78

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

3.000,00

612100

Доприноси послодавца

8.411,51

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

1.000,00

613115

Трошкови дневница у земљи

2.000,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

1.000,00

613321

Издаци за воду и канализацију

1.000,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

3.000,00

613323

Издаци услуга одвоза смећа

1.000,00

613411

Издаци за обрасце и папир

7.000,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

613416

Ситан инвентар

613511

Бензин

613512

Дизел

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

4.000,00

613815

Осигурање радника

4.500,00

613911

Услуге медија

5.000,00

613922

Услуге стручног образовања

1.000,00

613934

Компјутерске услуге

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Тонери

9.000,00
2.000,00
600,00
700,00

4.500,00
17.000,00
Израда стратегије пољопривреде и руралног развоја Брчко дистрикта БиХ за период

50.000,00

2018–2023. године
613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

7.000,00
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Планска година:
Економски
код:
821300

Врста расхода
Набавка опреме

Опис расхода
Набавка рачунарске и друге опреме

2017.

Буџет 2017.
10.000,00

1802

Пододјељење за пољопривреду

9.745.297,48

18020001

Пододјељење за пољопривреду

9.745.297,48

611100

Бруто плате и накнаде

437.806,44

612100

Доприноси послодавца

8.861,04

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

1.000,00

613115

Трошкови дневница у земљи

1.000,00

613121

Трошкови превоза у иностранству јавним средствима

1.000,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

613211

Издаци за електричну енергију

613213

Уље за ложење

613321

Издаци за воду и канализацију

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613323

Издаци услуга одвоза смећа

613411

Издаци за обрасце и папир

613412

Издаци за компјутерски материјал

613441

Пољопривредни материјал

613484

Материјал за чишћење

613511

Бензин

5.000,00

613512

Дизел

7.000,00

613523

Регистрација моторних возила

2.500,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

Услуге оправки и одржавања опреме у згради бившег Института за уљарице –
одржавање централног гријања, клима-уређаја

2.000,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

Услуге оправки и одржавања опреме у згради бившег Института за уљарице –
одржавање мреже и уређаја на мрежи

2.000,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

Услуге одржавања дворишта бившег Института за уљарице – кошење траве, чишћење
снијега

3.000,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

613813

Осигурање возила

613911

Услуге медија

613912

Услуге штампања

613914

Услуге репрезентације

613922

Услуге стручног образовања

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Наставак уређења пољског пута – к. ч. 967 у МЗ Бузекара

5.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Насипање пољских путева у Новом насељу Брезово Поље у дужини од 2.000
метара

7.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Насипање пољских путева – к. ч. 1982 пут Бољковица у МЗ Крепшић

9.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Уређење пољског пута (ублажавање успона) – к. ч. 603 у МЗ Поточари

5.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Насипање пољских путева – к. ч. 1979 пут Њиверице у МЗ Крепшић

6.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Насипање пољских путева и чишћење пољопривредних канала

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Спровођење посебног надзора – системске контроле карантинских штетних
организама на кромпиру за 2017. годину)

12.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Услуге противградне заштите

81.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Услуге агенција за чишћење

21.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Израда каталога калкулација у пољопривреди

614239

Остали грантови појединцима

Подстицаји у пољопривреди

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Удружењу пољопривредника Слобода Церик за наставак уређења ушћа
Мале Тиње у ријеку Тињу

20.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Удружењу пољопривредника Слобода Церик за уређење пута према пољу
Пољски пут

20.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Удружењу – Удрузи спортских риболоваца Кечига Брчко за редован рад

2.500,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Удружењу пољопривредника Сава Брезово Поље Село за редован рад

2.000,00

500,00
8.000,00
25.500,00
400,00
10.000,00
400,00
1.000,00
500,00
Ракете за противградну заштиту

70.000,00
530,00

4.000,00

2.000,00
800,00
5.000,00
Услуге штампања правилника о подстицајима, летака и материјала савјетодавне
службе, риболовачких дозвола

7.000,00
6.000,00
1.000,00
118.000,00
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170.000,00

10.000,00
8.525.000,00

Планска година:
Економски
код:

Врста расхода

Опис расхода

2017.

Буџет 2017.

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Удружењу пољопривредника УГ Agricola Паланка за редован рад

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Удружењу спортских риболоваца Равне - Тиња, Доња Скакава за помоћ
у раду

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Удружењу пољопривредних произвођача Агроплант Попово Поље за
редован рад

3.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Удружењу воћара произвођача ракије и других производа од воћа Воћни
клуб , Брчко, за унапређивање воћарства и планираних манифестација

3.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Удружењу узгајивача коза и оваца Брчко, за помоћ у раду

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Удружењу пчелара Брчко за подршку у раду

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Удружењу пчелара Брчко за редован рад

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Удружењу пољопривредника Сточар, Рашљани за набавку сушнице за
житарице

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Удружењу грађана / воћара - Савремени воћари, Брчко дистрикт БиХ, за
помоћ у раду

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Спортско-риболовном савезу Брчко дистрикта БиХ за ревизију привредне
основе за риболовачко подручје Брчко дистрикта БиХ и помоћ у редовном раду

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Удружењу пољопривредника Слобода, Церик за уређење пута Ивин сокак

821300

Набавка опреме

Набавка аутомобила за потребе комисије за подстицаје

10.000,00

15.000,00
2.000,00
10.000,00
5.000,00
50.000,00

1803

Пододјељење за шумарство и водопривреду

1.859.854,07

18030001

Пододјељење за шумарство и водопривреду

1.859.854,07

611100

Бруто плате и накнаде

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

3.000,00

612100

Доприноси послодавца

8.998,35

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

613115

Трошкови дневница у земљи

613125

Трошкови дневница у иностранству

613211

Издаци за електричну енергију

613321

Издаци за воду и канализацију

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613323

Издаци услуга одвоза смећа

613411

Издаци за обрасце и папир

273.463,52

500,00
1.000,00
500,00
Црпна станица Ђурићи

30.000,00
200,00
2.200,00
100,00

Штампање образаца – књиге пањева шумских штета, дознаке, премјербе и

1.500,00

отпреме, отпремни искази, службене књиге, обрасци записника, регистара и сл.
613416

Ситан инвентар

Набавка колоброја, чекића, спремника за плочице, плочица, пантљика за мјерење,
нивелир и сл.

613416

Ситан инвентар

Фарба за маркирање шумских дрвних сортимената код дознаке и отпреме

613481

Издаци за одјећу, униформе и платно

Униформа, обућа и опрема за чуваре шума и друга стручна лица у шумарству и

3.000,00
800,00
5.000,00

набавка обуће за подручног руководиоца одбране од поплава и његове
помоћнике у складу с Главним оперативним планом одбране од поплава
613484

Материјал за чишћење

613485

Остали материјал

200,00

613511

Бензин

6.000,00

613512

Дизел

3.000,00

613513

Моторно уље

613523

Регистрација моторних возила

1.000,00

613613

Унајмљивање складишног простора

1.000,00

613711

Матер. за оправку и одржав. зграда

613713

Матер. за оправку и одржав. возила

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

Текуће одржавање црпне станици Ђурићи

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

Одржавање канцеларија

613723

Услуге оправки и одржавање возила

613724

Услуге оправки и одржавања путева, жељезница и мо.

Текуће одржавање шумских путева и прилазних путева водотоцима

613724

Услуге оправки и одржавања путева, жељезница и мо.

Спровођење мјера на заштити од поплава у свим фазама одбране од поплава на

Набавка материјала за одбрану од поплава (вреће, грађа, алат, талпе и сл.) и

1.500,00

заштиту шума од пожара

100,00

500,00
2.000,00
27.000,00
500,00
2.000,00
20.000,00
200.000,00

подручју Дистрикта кроз оквирни споразум
613726

Услуге одржавања водовода и канализације

Текуће одржавање површина обухваћених шумскоузгојним радовима, њега
шумских култура, чишћење и попуњавање

20.000,00

613726

Услуге одржавања водовода и канализације

Текуће одржавање изграђених водопривредних објеката, кошење, сјеча шибља и
ниског растиња, сјеча и крчење дрвећа

76.000,00
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Планска година:
Економски
код:

Врста расхода

613727

Услуге израде сигнализације

613813

Осигурање возила

613911

Опис расхода

2017.

Буџет 2017.

Текуће одржавање рампи и знакова упозорења у шуми и на одбрамбеним
насипима

5.000,00

Услуге медија

Објављивање обавјештења везаних за јавне набавке

5.000,00

613922

Услуге стручног образовања

Обука заштите од пожара и слично

1.000,00

613922

Услуге стручног образовања

Услуге љекарског прегледа, полагање испита за држање, ношење и руковање

1.000,00

500,00

оружјем за чуваре шума и шефа Пододјељења
613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

33.000,00
Услуге умрежавања чувара шума мобилним телефонима ради бољег

3.000,00

комуницирања са инспекцијом, полицијом и ватрогасцима
613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Испитивање квалитета површинских вода – мониторинг квалитета површинских вода на
подручју Брчко дистрикта БиХ

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Услуге израде елабората хидролошких, хидрауличких анализа и програма радова из
области водопривреде

7.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Услуге лагеровања заплијењеног дрвета

5.500,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Услуге одржавања водомјерних станица

3.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Пружање услуга при дознаци стабала за сјечу

3.000,00

614239

Остали грантови појединцима

Набавка шумских садница за пошумљавање и попуњавање састојина на име
уплата средстава за просту репродукцију приватних шума

25.000,00

614239

Остали грантови појединцима

Накнада штета насталих при реализацији пројекта хитног опоравка од поплава
(кредит Свјетске банке)

30.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Ловачко-спортској удрузи грађана Јаребица Штрепци за редовни рад

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Ловачком друштву Сокол Сеоњаци – секција Крепшић за изградњу ловачке
куће

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Ловачком друштву Сокол Сеоњаци – МЗ Доња Скакава за помоћ у раду

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Спортско-ловачком удружењу "Јеловик" Брчко, секција Г. Рахић за
подршку у раду

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Удружењу грађана Спортско-ловачко друштво Берета, Ограђеновац за
помоћ у раду

5.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Ловачком удружењу Орао, Брезово Поље, за помоћ у раду

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Ловачком удружењу Фазан Брчко, секција Срна Грчица за редован рад

2.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Ловачком удружењу Кобац Буквик за наставак изградње ловачке куће

5.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Израда пројектне документације за изградњу потпорног зида у кориту Рашљанске

7.000,00

14.000,00

5.000,00
18.000,00

10.000,00

ријеке на потезу од куће Равкић Мирсада до куће Алић Расима
821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција, изградња и легализација водних објеката за заштиту од поплава –
израда техничке документације и извођење радова

56.287,16

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Израда пројектне документације за изградњу потпорног зида у кориту Рашљанске
ријеке код куће Авдић Рамида у МЗ Рашљани

3.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Санација и реконструкција насипа и уређење корита ријеке Тиње, Теке и Ломнице

200.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Израда пројектне документације за регулацију корита ријеке Брке узводно од
моста на Кожари

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Регулација потока Близне – I фаза

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Уређење лијеве обале и корита Рашљанске ријеке у МЗ Рашљани на потезу код

10.000,00
500.000,00
10.000,00

првог моста изнад ПОНЕ-та
821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Изградња водопропуста на потоку Лукавац у МЗ Лукавац (додатна средства)

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Санација оштећења обала и дна одводних канала и гравитационог испуста на устави

22.730,84

у Вучиловцу – поткомпонента 2А
821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак изградње потпорних зидова у кориту Рашљанске ријеке и Сутичког
потока у МЗ Рашљани

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак реализације пројекта изградње водопропуста и одводних канала у МЗ
Брка

16.464,25

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Иницијална средства за изградњу потпорног зида у насељу Игличине у МЗ Маоча

15.100,90

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Израда техничке документације и изградња потпорних зидова у кориту Рашљанске
ријеке и Сутичког потока у МЗ Рашљани

14.790,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Уређење корита и обале потока Јагоштица кроз насеље Шаторовићи – израда
пројектне документације и извођење радова

50.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Изградња потпорног зида код куће Синановић Неџада у МЗ Рашљани

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Уређење корита и обале Рашљанске ријеке код куће Равкић Шемсудина у МЗ
Рашљани

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Израда пројектне документације за изградњу потпорног зида у кориту Рашљанске
ријеке код куће Авдић Хаснета (код џамије) у МЗ Рашљани

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Израда и ревизија пројектне документације уређења слива ријеке Тиње, Брке и
Зовичице на подручју Брчко дистрикта БиХ и извођење радова
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5.389,30

3.000,00
24.029,75

Планска година:
Економски
код:

Врста расхода

Опис расхода

2017.

Буџет 2017.

1804

Пододјељење за ветеринарство

939.654,62

18040001

Пододјељење за ветеринарство

939.654,62

611100

Бруто плате и накнаде

472.571,68

612100

Доприноси послодавца

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

1.000,00

613115

Трошкови дневница у земљи

1.500,00

613211

Издаци за електричну енергију

613213

Уље за ложење

613215

Дрво

613321

Издаци за воду и канализацију

2.000,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

5.500,00

613323

Издаци услуга одвоза смећа

2.000,00

613411

Издаци за обрасце и папир

5.000,00

613421

Лијекови

613421

Лијекови

Вакцине за болест плавог језика код говеда

613421

Лијекови

Вакцине Ласота за живину

613484

Материјал за чишћење

613485

Остали материјал

613511

Бензин

7.000,00

613512

Дизел

7.000,00

613523

Регистрација моторних возила

3.000,00

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

613723

Услуге оправки и одржавање возила

7.000,00

613813

Осигурање возила

1.300,00

613911

Услуге медија

3.000,00

613922

Услуге стручног образовања

1.000,00

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Збрињавање угинулих животиња са јавних површина

20.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Услуге за лабораторијско испитивање узорака, анализа и суперанализа говеда

75.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Услуге збрињавања паса луталица

614239

Остали грантови појединцима

Накнада штете у складу са Законом о ветеринарству БиХ

19

13.782,94

7.000,00
10.000,00
Дрво и брикет

1.000,00

75.000,00
70.000,00
7.000,00
3.000,00
5.000,00

ХТЗ опрема

8.000,00
Сервисирање дијагностичке и лабораторијске опреме за потребе Пододјељења за
ветеринарство

5.000,00

11.000,00

100.000,00
10.000,00

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

54.204.586,10

1901

Служба за администрацију и статистику Одјељења

29.402.002,38

19010001

Служба за администрацију и статистику Одјељења

29.402.002,38

611100

Бруто плате и накнаде

216.141,07

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

612100

Доприноси послодавца

613111

Трошкови превоза у земљи јавним средствима

100,00

613112

Трошкови превоза у земљи службеним средствима

100,00

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

613115

Трошкови дневница у земљи

1.000,00

613121

Трошкови превоза у иностранству јавним средствима

2.000,00

613122

Трошкови превоза у иностранству службеним средстви.

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

613125

Трошкови дневница у иностранству

613411

Издаци за обрасце и папир

Штампани материјал и папир

3.500,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

Тонери

1.500,00

613511

Бензин

3.215,00
Помоћ у случају смрти члана уже породице

1.286,00
9.684,63

500,00

400,00
2.000,00
2.000,00

500,00

256
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Економски
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Буџет 2017.

613512

Дизел

613513

Моторно уље

500,00

613523

Регистрација моторних возила

500,00

613712

Матер. за оправку и одржав. опреме

1.000,00

613713

Матер. за оправку и одржав. возила

1.000,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

1.000,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

613723

Услуге оправки и одржавање возила

613813

Осигурање возила

613815

Осигурање радника

3.700,00

613911

Услуге медија

6.000,00

613914

Услуге репрезентације

6.000,00

613919

Остали издаци за информисање

613922

Услуге стручног образовања

613927

Огласи

613934

Компјутерске услуге

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

613944

Услуге хемодијализе

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Накнаде здравственим радницима за утврђивање смрти

7.200,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Трошкови обдукције

9.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Увезивање службених гласника

300,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Цвјетни аранжмани и вијенци

200,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Измјена меморандумских плочица на вратима и визиткарте

300,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Трошкови паркинг-простора за службена возила

720,00

Субвенције јавним предузећима и фондовима

Средства за покретање и рад Јавне апотеке у оквиру Јавне здравствене установе

614411

1.500,00

1.000,00
Уградња ауто-гума

400,00
400,00

Књиге – стручна литература

500,00
800,00
1.000,00
200,00

Ангажовање стручних консултаната (онколошки конзилијум, здравствени надзор и др.)

600.000,00
2.430.000,00

100.000,00

"Здравствени центар Брчко"
614411

Субвенције јавним предузећима и фондовима

Субвенције ФЗО за трошкове трансплантације органа осигураницима Брчко
дистрикта БиХ

614411

Субвенције јавним предузећима и фондовима

Субвенције ФЗО за набавку аку чек тракица

200.000,00

614411

Субвенције јавним предузећима и фондовима

Субвенције ФЗО – Средства намијењена за лијечење специфичних болести

500.000,00

1.100.000,00

осигураника Брчко дистрикта БиХ ван Брчко дистрикта БиХ по препоруци Комисије
ФЗО-а, чије лијечење није могуће у ЈЗУ Здравствени центар Брчко, нити у
здравственим установама окружења са којима ФЗО Брчко дистрикта БиХ има
уговор
614411

Субвенције јавним предузећима и фондовима

Субвенције ФЗО за:
-Допринос за здравствено осигурање лица која су регистрована у Заводу за
запошљавање Брчко дистрикта БиХ а која не примају новчану накнаду за
вријеме незапослености 8.300.000,00 КМ
- Допринос за здравствено осигурање становника Брчко дистикта БиХ који су
обухваћени социјалним програмом и мјерама социјалне политике 560.000.00 КМ
- Допринос за здравствено осигурање ратних војних инвалида, породица погинулих
бораца и демобилисаних бораца РС-а 30.000,00 КМ
- Допринос за здравствено осигурање ратних војних инвалида, породица погинулих
бораца и демобилисаних бораца Ф БиХ 60.000,00 КМ
- Доприноси за здравствено осигурање лица старијих од 65 година која нису
осигурана по другом основу 1.100.000,00 КМ
- Доприноси за здравствено осигурање дјеце, трудница и породиља који нису
обухваћени обавезним здравственим осигурањем 100.000,00 КМ
- Трошкови дијализе, сузбијање епидемије и сл. 50.000,00 КМ

614411

Субвенције јавним предузећима и фондовима

Средства за рад ЈЗУ Здравствени центар Брчко у складу с чланом 9 Одлуке о
оснивању ЈЗУ и члановима 7 и 8 Закона о здравственој заштити Брчко дистрикта БиХ

8.500.000,00

821300

Набавка опреме

Додатна средства за набавку магнетне резонанце

1.300.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка магнетне резонанце

1.000.000,00

821300

Набавка опреме

Средства за интегрални здравствени информациони систем

448.621,88

821300

Набавка опреме

Набавка 3 респиратора

150.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка два санитетска возила

300.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка два ултразвучна апарата

200.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка body плетисмографа

Набавка опреме

Додатна средства за набавку магнетне резонанце

821300
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10.200.000,00

60.000,00
100.000,00

Планска година:
Економски
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821300

Набавка опреме

Средства за интегрални здравствени информациони систем

396.737,45

821300

Набавка опреме

Набавка хистероскопа за гинекологију

821300

Набавка опреме

Набавка компјутерске и друге опреме

821300

Набавка опреме

Набавка и уградња спољног лифта у Дому здравља Брчко

200.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка санитетских возила

300.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка опреме за дигиталну скопију

400.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка опреме за Службу за администрацију и статистику Одјељења

821300

Набавка опреме

Додатна средства за набавку ЦТ апарата

400.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка ендоскопског ступа

150.000,00

70.000,00
4.496,35

5.000,00

1902

Пододјељење за јавно здравство

1.116.888,46

19020001

Пододјељење за јавно здравство

1.116.888,46

611100

Бруто плате и накнаде

611214

Накнаде за одвојени живот

330.649,84
4.000,00

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

1.929,00

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

612100

Доприноси послодавца

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

500,00

613115

Трошкови дневница у земљи

600,00

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

400,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

613211

Издаци за електричну енергију

4.800,00

613213

Уље за ложење

6.500,00

613321

Издаци за воду и канализацију

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613323

Издаци услуга одвоза смећа

950,00

613328

Претплата на РТВ

160,00

613411

Издаци за обрасце и папир

Штампани материјал и папир

613412

Издаци за компјутерски материјал

Тонери

613416

Ситан инвентар

613421

Лијекови

613422

Медицински и стоматолошки материјал

613423

Лабораторијски материјал

613427

Материјал за дезинфекцију вода

613481

Издаци за одјећу, униформе и платно

613484

Материјал за чишћење

613511

Бензин

613512

Дизел

613513

Моторно уље

613523

Регистрација моторних возила

613711

Матер. за оправку и одржав. зграда

613712

Матер. за оправку и одржав. опреме

16.400,00

613713

Матер. за оправку и одржав. возила

2.000,00

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

1.000,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

35.000,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

2.000,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

613726

Услуге одржавања водовода и канализације

200,00

613813

Осигурање возила

750,00

613911

Услуге медија

613918

Остале уговорене услуге Одјељења

Акредитација

613919

Остали издаци за информисање

Књиге – стручна литература

Помоћ у случају смрти члана уже породице

3.858,00
11.485,10

400,00

500,00
2.500,00

2.000,00
600,00
500,00
250.000,00
4.000,00
75.700,00
1.500,00

ХТЗ опрема (чизме, јакне, заштитне кабанице и остало)

4.000,00
1.500,00
500,00
4.000,00
200,00
600,00
1.000,00

Уградња ауто-гума

600,00

400,00
5.000,00
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613922

Услуге стручног образовања

400,00

613923

Издаци за специјализ. и школовање

5.000,00

613927

Огласи

1.200,00

613934

Компјутерске услуге

1.500,00

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Измјена меморандумских плочица на вратима и визиткарте

1.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Услуге агенција за чишћење

5.200,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Трошкови паркинг-простора за службена возила

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Израда стратегије развоја здравственог система

15.000,00

613996

Услуге фотокопирања

821300

Набавка опреме

Набавка микроскопа

25.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка Аутоклава

821300

Набавка опреме

Атомски спекторфотометар (пламена, графитна, фиас техника)

821300

Набавка опреме

Набавка канцеларијског намјештаја

10.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка имунохемијског анализатора за идентификацију микроорганизама из

40.000,00

20.000,00

800,00

400,00

25.000,00
120.000,00

хране
821300

Набавка опреме

Набавка клима-уређаја

821300

Набавка опреме

Опрема за јавно здравство (Надоградња FID детектора на постојећи гасски
кроматограф GC7890А – 11.106,52 КМ; Анализатор натријума у храни – 14.700,00
КМ; Рефрактометар – 3.800,00 КМ; Електронске пипете – 2.000,00 КМ)

31.606,52

821300

Набавка опреме

Набавка аута

35.000,00

1905
19050001

Пододјељење за социјалну заштиту

1.000,00

20.004.623,54

Пододјељење за социјалну заштиту – Центар за социјални рад

818.323,54

611100

Бруто плате и накнаде

495.239,79

611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

611231

Накнаде за привремене и повремене послове

20.000,00

612100

Доприноси послодавца

15.958,75

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

613115

Трошкови дневница у земљи

1.600,00

613121

Трошкови превоза у иностранству јавним средствима

1.500,00

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

1.000,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

613211

Издаци за електричну енергију

613213

Уље за ложење

613321

Издаци за воду и канализацију

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

Трошкови поштарине

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

Провизија поштама

613323

Издаци услуга одвоза смећа

613328

Претплата на РТВ

613411

Издаци за обрасце и папир

Обрасци, папир и штампани материјал

613412

Издаци за компјутерски материјал

Тонери

613419

Издаци за ост. административни материјал

613484

Материјал за чишћење

1.400,00

613511

Бензин

2.000,00

613512

Дизел

1.700,00

613513

Моторно уље

613523

Регистрација моторних возила

613711

Матер. за оправку и одржав. зграда

613712

Матер. за оправку и одржав. опреме

613713

Матер. за оправку и одржав. возила

200,00

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

2.000,00

6.700,00
Помоћ у случају смрти члана уже породице

1.286,00
1.929,00

300,00

700,00
5.000,00
13.000,00
1.000,00
2.000,00
96.000,00
3.000,00
250,00
14.000,00
2.350,00
200,00

100,00
600,00
1.000,00
500,00
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613722

Услуге оправки и одржавања опреме

1.000,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

1.500,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

613729

Димњачарске услуге

613813

Осигурање возила

613918

Остале уговорене услуге Одјељења

613922

Услуге стручног образовања

400,00

613927

Огласи

300,00

613934

Компјутерске услуге

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Трошкови паркинг-простора за службена возила

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Услуге агенција за чишћење

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Трошкови хотелског смјештаја

613995

Остале услуге вјештачење – спољни сарадници

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

614312

Грантови осталим организацијама

Грант Удружењу пензионера РС-а за бањско-климатско лијечење пензионера

50.000,00

614312

Грантови осталим организацијама

Грант Удружењу пензионера ПИО/МИО Ф БиХ за бањско-климатско лијечење

50.000,00

Уградња ауто-гума

150,00
400,00
700,00
1.000,00

1.500,00
4.000,00
360,00
7.000,00
400,00
2.000,00
100,00

пензионера
821300
19050002
614239
19050003
614239
19050004
614239
19050005
614239
19050006
614239
19050007
614239
19050008
614235
19050009
614235
19050011
614412

Набавка опреме

Набавка опреме (канцеларијске и рачунарске)

Сталне новчане помоћи
Остали грантови појединцима

2.096.000,00
Стална новчана помоћ

2.096.000,00

Туђа помоћ и њега

2.454.500,00

Туђа помоћ и њега
Остали грантови појединцима

2.454.500,00

Дјечји додатак
Остали грантови појединцима

9.210.300,00
Дјечји додатак

9.210.300,00

Матерински додатак
Остали грантови појединцима

137.200,00
Матерински додатак

Опрема за новорођенче
Остали грантови појединцима

Опрема за бебе

Дјеца и одрасли под старатељством

110.000,00

Једнократне помоћи – Фонд солидарности

200.000,00

200.000,00

Једнократне новчане помоћи пензионера
Једнократна помоћ

135.300,00
110.000,00

Једнократне помоћи – фонд солидарности
Једнократна помоћ

137.200,00
135.300,00

Дјеца и одрасли под старатељством
Остали грантови појединцима

5.000,00

1.370.000,00
Једнократне новчане помоћи пензионера

1.370.000,00

Средства за субвенције лицима у стању социјалних потреба

700.000,00

Накн. трошк ЈП од цј. разл. – субвенције за ел. енергиј.

700.000,00

Накнада трошкова јавном предузећу од цјеновних разлика – субвенција за
електричну енергију

19050012
613943
613948

Смјештај малољетних и пунољетних штићеника у установе

835.000,00

Услуге болничке заштите

760.000,00

Смјештај пунољетних и старих лица у установе

Издаци за дјецу без родитељског старања

75.000,00

Набавка лијекова и трошкови сахране за кориснике сталне социјалне помоћи

98.000,00

613941

Услуге примарне здравствене заштите

80.000,00

613994

Трошкови сахране за социјални случај

19050013

19050014

Набавка лијекова

18.000,00

Рефундација привредним субјектима за породиљско одсуство

1.600.000,00

614239

Остали грантови појединцима

Рефундација породиљског одсуства за треће дијете

614239

Остали грантови појединцима

Рефундација привредним субјектима за породиљско одсуство

19050015
613991

Издаци за јавну кухињу
Ост. неспоменуте услуге и даџбине

200.000,00
1.400.000,00
240.000,00

Топли оброци – јавна кухиња

240.000,00

1906

Служба за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата

3.681.071,72

19060001

Служба за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата

3.681.071,72

611100

Бруто плате и накнаде

245.763,52
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611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

13.400,00

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

2.572,00

612100

Доприноси послодавца

9.736,20

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

100,00

613115

Трошкови дневница у земљи

300,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

200,00

613211

Издаци за електричну енергију

9.500,00

613321

Издаци за воду и канализацију

500,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

4.000,00

613323

Издаци услуга одвоза смећа

1.500,00

613328

Претплата на РТВ

613411

Издаци за обрасце и папир

613412

Издаци за компјутерски материјал

2.500,00

613416

Ситан инвентар

1.000,00

613484

Материјал за чишћење

1.000,00

613511

Бензин

500,00

613512

Дизел

500,00

613711

Матер. за оправку и одржав. зграда

500,00

613712

Матер. за оправку и одржав. опреме

500,00

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

1.000,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

1.500,00

613922

Услуге стручног образовања

1.000,00

613927

Огласи

613934

Компјутерске услуге

200,00
Обрасци, папир и штампани материјал

2.000,00

300,00
3.000,00

613941

Услуге примарне здравствене заштите

Набавка лијекова

613943

Услуге болничке заштите

Бањско-климатско лијечење

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Услуге агенција за чишћење

613995

Остале услуге вјештачење – спољни сарадници

614231

Бенефиција за социјалну заштиту

Набавка уџбеника дјеци погинулих и инвалида

150.000,00

Бенефиција за социјалну заштиту

Једнократна помоћ демобилисаним борцима – помоћ у случају смрти

170.000,00

614231

250.000,00
100.000,00
4.000,00
20.000,00

демобилисаног борца и члана његове породице
614231

Бенефиција за социјалну заштиту

Једнократна помоћ демобилисаним борцима

614232

Издаци за војне инвалиде, рањене борце и породице

Сахране РВИ и ППБ

614235

Једнократна помоћ

Стамбено збрињавање ПП, РВИ и чланова породица РВИ

600.000,00

614235

Једнократна помоћ

Средства за рјешавање стамбеног збрињавања демобилисаних бораца

600.000,00

614235

Једнократна помоћ

Протетика и ортопедска помагала

100.000,00

614239

Остали грантови појединцима

Бенефиције за цивилне жртве рата

1.000.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка опреме (канцеларијске и рачунарске)

20

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

300.000,00
80.000,00

4.000,00
38.429.998,00

2001

Пододјељење за људске ресурсе и запошљавање

389.261,91

20010001

Пододјељење за људске ресурсе и запошљавање

389.261,91

611100

Бруто плате и накнаде

166.905,24

611231

Накнаде за привремене и повремене послове

612100

Доприноси послодавца

613115

Трошкови дневница у земљи

613211

Издаци за електричну енергију

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613327

Издатак за интернет

613411

Издаци за обрасце и папир

613412

Издаци за компјутерски материјал

900,00

613416

Ситан инвентар

300,00

Исплата за рад у комисијама

40.000,00
7.356,67
500,00
400,00
2.500,00
200,00
2.800,00
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613511

Бензин

100,00

613512

Дизел

100,00

613815

Осигурање радника

400,00

613912

Услуге штампања

613914

Услуге репрезентације

613927

Огласи

Објављивање огласа, конкурса и обавјештења у дневним новинама и Сл. гласнику

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

Исплата за рад у комисијама

821300

Набавка опреме

Набавка опреме (копир-апарати, рачунари и штампачи)

2.500,00
1.300,00
8.000,00
140.000,00
15.000,00

2002

Пододјељење – Педагошка институција

277.779,17

20020001

Пододјељење – Педагошка институција

277.779,17

611100

Бруто плате и накнаде

215.179,84

611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

611231

Накнаде за привремене и повремене послове

612100

Доприноси послодавца

613115

Трошкови дневница у земљи

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

613125

Трошкови дневница у иностранству

613127

Остали трошкови службеног пута

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613328

Претплата на РТВ

613411

Издаци за обрасце и папир

613412

Издаци за компјутерски материјал

613416

Ситан инвентар

613485

Остали материјал

500,00

613511

Бензин

500,00

613512

Дизел

100,00

613523

Регистрација моторних возила

100,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

400,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

100,00

613813

Осигурање возила

500,00

613815

Осигурање радника

500,00

613912

Услуге штампања

613922

Услуге стручног образовања

9.200,00
15.800,00
7.599,33
700,00
1.500,00
300,00
Набавка авио карте

1.000,00
1.700,00
100,00
1.000,00
500,00
2.000,00

1.000,00
17.500,00

2003

Пододјељење за заједничке послове

297.082,74

20030001

Пододјељење за заједничке послове

297.082,74

611100

Бруто плате и накнаде

137.745,60

612100

Доприноси послодавца

613112

Трошкови превоза у земљи службеним средствима

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

613115

Трошкови дневница у земљи

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

613125

Трошкови дневница у иностранству

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

2.000,00

613411

Издаци за обрасце и папир

2.500,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

613416

Ситан инвентар

613511

Бензин

200,00

613512

Дизел

800,00

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

500,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

2.500,00

6.471,68
300,00
1.500,00
200,00
3.000,00
500,00

500,00
1.000,00

1.000,00
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613813

Осигурање возила

613815

Осигурање радника

613911

Услуге медија

6.000,00

613912

Услуге штампања

1.000,00

613914

Услуге репрезентације

613915

Трошкови рекламног материјала и поклона

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

821300

Набавка опреме

Набавка опреме и намјештаја

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција и инвестиционо одржавање школских објеката и инвестиционотехничка документација за реализацију капиталних пројеката

30.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција и инвестиционо одржавање школских објеката

3.143,76

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција школских објеката

1.721,70

2004

1.000,00
500,00

15.000,00
500,00
62.500,00

Предшколско образовање

1.737.319,29

Обданиште и забавиште "Наша дјеца" Брчко

1.737.319,29

611100

Бруто плате и накнаде

1.318.708,01

612100

Доприноси послодавца

613115

Трошкови дневница у земљи

700,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

300,00

613211

Издаци за електричну енергију

29.000,00

613213

Уље за ложење

27.000,00

613214

Угаљ, гас

613321

Издаци за воду и канализацију

6.500,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

2.700,00

613323

Издаци услуга одвоза смећа

8.500,00

613327

Издатак за интернет

1.300,00

613411

Издаци за обрасце и папир

1.500,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

613416

Ситан инвентар

613482

Храна и прехрамбени материјал

613484

Материјал за чишћење

5.000,00

613485

Остали материјал

1.000,00

613511

Бензин

1.000,00

613512

Дизел

1.500,00

613523

Регистрација моторних возила

1.000,00

613711

Матер. за оправку и одржав. зграда

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

5.000,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

2.500,00

613729

Димњачарске услуге

613813

Осигурање возила

1.000,00

613815

Осигурање радника

3.500,00

613911

Услуге медија

2.000,00

613912

Услуге штампања

3.500,00

613914

Услуге репрезентације

613941

Услуге примарне здравствене заштите

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

821200
821600

20040001

2005
20050001

33.111,28

500,00

500,00
1.000,00
140.000,00

500,00
12.500,00

500,00

Трошкови обиљежавања дана установе (обданишта)

2.000,00
6.500,00

Услуге агенција за чишћење

70.500,00

Набавка грађевина

Набавка услуга пројектовања за изградњу два објекта обданишта (МЗ Српска
Варош и МЗ Кланац)

30.000,00

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Прикључак новоинсталисаног котла централног гријања на електромрежу

1.500,00

Пододјељење за основно образовање

15.000,00
22.106.610,65

ЈУ Прва основна школа Брчко

3.191.722,71
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611100

Бруто плате и накнаде

2.642.759,92

611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

27.200,00

612100

Доприноси послодавца

54.381,59

613115

Трошкови дневница у земљи

613125

Трошкови дневница у иностранству

613211

Издаци за електричну енергију

40.000,00

613213

Уље за ложење

86.000,00

613321

Издаци за воду и канализацију

11.000,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613323

Издаци услуга одвоза смећа

613327

Издатак за интернет

613328

Претплата на РТВ

613411

Издаци за обрасце и папир

3.000,00

613416

Ситан инвентар

4.200,00

613431

Издаци за образовна помагала

613484

Материјал за чишћење

613485

Остали материјал

500,00

613511

Бензин

200,00

613512

Дизел

150,00

613513

Моторно уље

613711

Матер. за оправку и одржав. зграда

2.000,00

613712

Матер. за оправку и одржав. опреме

1.000,00

613715

Материјал за одржавање водовода и канализације

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

4.000,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

4.000,00

613726

Услуге одржавања водовода и канализације

2.000,00

613729

Димњачарске услуге

1.500,00

613815

Осигурање радника

5.000,00

613912

Услуге штампања

500,00
4.000,00

4.000,00
13.400,00
1.500,00
100,00

300,00
2.000,00

150,00

500,00

4.600,00
Трошкови поводом обиљежавања дана школе

613914

Услуге репрезентације

613915

Трошкови рекламног материјала и поклона

613922

Услуге стручног образовања

500,00

613934

Компјутерске услуге

100,00

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

613941

Услуге примарне здравствене заштите

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

821200

Набавка грађевина

Израда пројектног задатка за изградњу учионице и канцеларије у Ражљеву и
замјена столарије у Д. Брезику

51.381,20

821300

Набавка опреме

Набавка опреме за извођење наставе

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција рачунарске мреже

20050002

3.000,00
1.000,00

7.800,00
10.000,00
Услуге агенција за чишћење

166.000,00
7.000,00

5.000,00

ЈУ Друга основна школа Брчко

2.705.173,39

611100

Бруто плате и накнаде

2.190.288,04

611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

27.200,00

612100

Доприноси послодавца

71.685,35

613115

Трошкови дневница у земљи

613125

Трошкови дневница у иностранству

613211

Издаци за електричну енергију

35.000,00

613213

Уље за ложење

61.000,00

613321

Издаци за воду и канализацију

5.000,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

2.300,00

613323

Издаци услуга одвоза смећа

500,00
2.500,00

20.000,00
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613327

Издатак за интернет

613328

Претплата на РТВ

613411

Издаци за обрасце и папир

613416

Ситан инвентар

400,00

613428

Материјал за уништавање комараца

100,00

613481

Издаци за одјећу, униформе и платно

400,00

613484

Материјал за чишћење

613485

Остали материјал

100,00

613511

Бензин

450,00

613513

Моторно уље

613711

Матер. за оправку и одржав. зграда

2.000,00

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

1.000,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

2.500,00

613726

Услуге одржавања водовода и канализације

2.000,00

613729

Димњачарске услуге

1.000,00

613815

Осигурање радника

3.000,00

613912

Услуге штампања

613914

Услуге репрезентације

613922

Услуге стручног образовања

613934

Компјутерске услуге

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

613941

Услуге примарне здравствене заштите

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

821200

Набавка грађевина

Додатна средства за изградњу спортске дворане у МЗ Беговача

821200

Набавка грађевина

Изградња надстрешнице у ПШ Грчица

821300

Набавка опреме

Набавка косачице

821300

Набавка опреме

Набавка опреме за извођење наставе

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Уградња венецијанера у ПШ Грчица

10.000,00

20050003

500,00
200,00
4.000,00

2.000,00

50,00

2.000,00
Трошкови поводом обиљежавања дана школе

3.000,00
500,00
100,00
3.000,00
7.400,00

Услуге агенција за чишћење

111.000,00
3.000,00
100.000,00
15.000,00
5.000,00

ЈУ Трећа основна школа Брчко

1.722.078,61

611100

Бруто плате и накнаде

1.411.709,93

611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

612100

Доприноси послодавца

613112

Трошкови превоза у земљи службеним средствима

50,00

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

50,00

613115

Трошкови дневница у земљи

613125

Трошкови дневница у иностранству

613211

Издаци за електричну енергију

15.000,00

613213

Уље за ложење

47.000,00

613321

Издаци за воду и канализацију

4.800,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

2.000,00

613323

Издаци услуга одвоза смећа

613327

Издатак за интернет

613411

Издаци за обрасце и папир

2.500,00

613416

Ситан инвентар

1.000,00

613431

Издаци за образовна помагала

613482

Храна и прехрамбени материјал

613484

Материјал за чишћење

613485

Остали материјал

500,00

613511

Бензин

100,00

613512

Дизел

200,00

6.800,00
49.568,68

400,00
1.500,00

18.000,00
200,00

500,00
500,00
1.000,00
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613711

Матер. за оправку и одржав. зграда

1.000,00

613712

Матер. за оправку и одржав. опреме

1.000,00

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

6.000,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

7.000,00

613729

Димњачарске услуге

1.000,00

613815

Осигурање радника

2.700,00

613912

Услуге штампања

2.000,00

613914

Услуге репрезентације

613922

Услуге стручног образовања

613934

Компјутерске услуге

613941

Услуге примарне здравствене заштите

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

821300

Набавка опреме

Набавка опреме за извођење наставе и опреме за ученике с посебним
потребама

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција подова у учионицама

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција електроинсталација

20050004

Трошкови поводом обиљежавања дана школе

3.000,00
1.900,00
100,00
6.000,00

Услуге агенција за чишћење

103.000,00
2.000,00

ЈУ Четврта основна школа Брчко

7.000,00
10.000,00
5.000,00
1.067.830,85

611100

Бруто плате и накнаде

612100

Доприноси послодавца

613115

Трошкови дневница у земљи

613125

Трошкови дневница у иностранству

613211

Издаци за електричну енергију

13.000,00

613213

Уље за ложење

16.000,00

613321

Издаци за воду и канализацију

2.000,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

1.500,00

613323

Издаци услуга одвоза смећа

6.500,00

613327

Издатак за интернет

613411

Издаци за обрасце и папир

613416

Ситан инвентар

500,00

613431

Издаци за образовна помагала

500,00

613484

Материјал за чишћење

1.500,00

613711

Матер. за оправку и одржав. зграда

1.500,00

613712

Матер. за оправку и одржав. опреме

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

613729

Димњачарске услуге

613815

Осигурање радника

3.000,00

613912

Услуге штампања

3.200,00

613914

Услуге репрезентације

613922

Услуге стручног образовања

200,00

613934

Компјутерске услуге

100,00

613941

Услуге примарне здравствене заштите

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

821300
821300
20050005

923.119,83
37.711,02
500,00
1.000,00

500,00
1.500,00

500,00
1.500,00
500,00

Трошкови поводом обиљежавања дана школе

2.000,00

3.000,00
Услуге агенција за чишћење

33.000,00

Набавка опреме

Набавка опреме за потребе извођења наставе

10.000,00

Набавка опреме

Набавка и уградња клима-уређаја

500,00

3.000,00

ЈУ Пета основна школа Брчко

2.248.884,90

611100

Бруто плате и накнаде

1.843.172,94

611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

612100

Доприноси послодавца

613115

Трошкови дневница у земљи

613125

Трошкови дневница у иностранству

6.800,00
90.911,96
1.000,00
500,00
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613211

Издаци за електричну енергију

21.000,00

613213

Уље за ложење

28.000,00

613214

Угаљ, гас

10.000,00

613215

Дрво

3.000,00

613321

Издаци за воду и канализацију

9.000,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

2.500,00

613323

Издаци услуга одвоза смећа

613327

Издатак за интернет

400,00

613328

Претплата на РТВ

100,00

613411

Издаци за обрасце и папир

613416

Ситан инвентар

613431

Издаци за образовна помагала

300,00

613481

Издаци за одјећу, униформе и платно

500,00

613484

Материјал за чишћење

613511

Бензин

400,00

613512

Дизел

100,00

613711

Матер. за оправку и одржав. зграда

1.000,00

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

5.500,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

2.500,00

613726

Услуге одржавања водовода и канализације

500,00

613729

Димњачарске услуге

500,00

613815

Осигурање радника

3.000,00

613912

Услуге штампања

6.000,00

613914

Услуге репрезентације

613922

Услуге стручног образовања

613934

Компјутерске услуге

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

613941

Услуге примарне здравствене заштите

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

821200

Набавка грађевина

Иницијална средства за изградњу фискултурне сале ПО Брод

821200

Набавка грађевина

Иницијална средства за почетак изградње фискултурне сале уз ЈУ Пету ОШ – ПО
Брод

50.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка клупа и столица

10.000,00

20050006

15.000,00

4.000,00
Набавка клупа и столица

3.200,00

1.000,00

Трошкови поводом обиљежавања дана школе

2.000,00
2.000,00
100,00
100,00
9.800,00

Услуге агенција за чишћење

106.000,00
4.000,00
5.000,00

ЈУ Шеста основна школа Брезово Поље

707.878,70

611100

Бруто плате и накнаде

554.694,63

612100

Доприноси послодавца

613125

Трошкови дневница у иностранству

613211

Издаци за електричну енергију

10.000,00

613213

Уље за ложење

32.000,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613323

Издаци услуга одвоза смећа

613327

Издатак за интернет

613328

Претплата на РТВ

613411

Издаци за обрасце и папир

613416

Ситан инвентар

613431

Издаци за образовна помагала

613484

Материјал за чишћење

613511

Бензин

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

2.000,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

1.500,00

613729

Димњачарске услуге

14.184,07
700,00

1.000,00
10.400,00
500,00
100,00
1.000,00
900,00
100,00
2.000,00
100,00

500,00
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613815

Осигурање радника

613912

Услуге штампања

613914

Услуге репрезентације

613934

Компјутерске услуге

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

1.500,00

613941

Услуге примарне здравствене заштите

2.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

20050007

1.200,00
900,00
Трошкови поводом обиљежавања дана школе

2.000,00
100,00

Услуге агенција за чишћење

47.500,00
1.000,00

Реконструкција паркета у фискултурној сали

20.000,00

ЈУ Седма основна школа Горњи Рахић

1.549.252,51

611100

Бруто плате и накнаде

1.285.143,88

612100

Доприноси послодавца

613115

Трошкови дневница у земљи

500,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

500,00

613211

Издаци за електричну енергију

613213

Уље за ложење

613321

Издаци за воду и канализацију

2.000,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

2.000,00

613323

Издаци услуга одвоза смећа

613327

Издатак за интернет

150,00

613328

Претплата на РТВ

100,00

613411

Издаци за обрасце и папир

500,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

500,00

613416

Ситан инвентар

613431

Издаци за образовна помагала

300,00

613433

Остали материјал – награде (пехари)

300,00

613441

Пољопривредни материјал

100,00

613484

Материјал за чишћење

300,00

613485

Остали материјал

500,00

613511

Бензин

500,00

613711

Матер. за оправку и одржав. зграда

1.000,00

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

2.000,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

1.000,00

613726

Услуге одржавања водовода и канализације

2.000,00

613729

Димњачарске услуге

1.000,00

613815

Осигурање радника

3.000,00

613912

Услуге штампања

613914

Услуге репрезентације

613922

Услуге стручног образовања

400,00

613934

Компјутерске услуге

100,00

613941

Услуге примарне здравствене заштите

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

821200

Набавка грађевина

Изградња ограде око објекта ЈУ Седма основна школа Горњи Рахић

25.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка намјештаја за учионице и канцеларије

14.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција и санација спортског терена ПО Паланка

10.000,00

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција система централног гријања

821600
20050008

77.108,63

7.000,00
35.000,00

10.750,00

2.000,00

3.000,00
Трошкови поводом обиљежавања дана школе

2.000,00

4.000,00
Услуге агенција за чишћење

48.000,00
1.500,00

6.000,00

ЈУ Осма основна школа Брка

646.474,61

611100

Бруто плате и накнаде

531.503,98

612100

Доприноси послодавца

613115

Трошкови дневница у земљи

26.970,63
250,00
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613125

Трошкови дневница у иностранству

613211

Издаци за електричну енергију

613213

Уље за ложење

613321

Издаци за воду и канализацију

5.000,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

1.000,00

613323

Издаци услуга одвоза смећа

1.400,00

613327

Издатак за интернет

500,00

613328

Претплата на РТВ

100,00

613411

Издаци за обрасце и папир

2.000,00

613484

Материјал за чишћење

1.500,00

613485

Остали материјал

500,00

613512

Дизел

200,00

613712

Матер. за оправку и одржав. опреме

800,00

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

1.000,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

2.500,00

613729

Димњачарске услуге

613815

Осигурање радника

1.500,00

613912

Услуге штампања

2.250,00

613914

Услуге репрезентације

613922

Услуге стручног образовања

613934

Компјутерске услуге

613941

Услуге примарне здравствене заштите

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

821300
20050009

Набавка опреме

250,00
5.000,00
18.000,00

500,00

Трошкови поводом обиљежавања дана школе

2.000,00
100,00
50,00
2.000,00

Услуге агенција за чишћење

36.800,00
800,00

Набавка косачице

2.000,00

ЈУ Девета основна школа Маоча

1.981.961,77

611100

Бруто плате и накнаде

1.534.352,09

611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

612100

Доприноси послодавца

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

200,00

613115

Трошкови дневница у земљи

600,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

613211

Издаци за електричну енергију

20.000,00

613214

Угаљ, гас

35.000,00

613321

Издаци за воду и канализацију

14.000,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613323

Издаци услуга одвоза смећа

4.000,00

613327

Издатак за интернет

1.000,00

613328

Претплата на РТВ

613411

Издаци за обрасце и папир

2.000,00

613416

Ситан инвентар

1.000,00

613482

Храна и прехрамбени материјал

613484

Материјал за чишћење

613485

Остали материјал

500,00

613511

Бензин

300,00

613512

Дизел

200,00

613711

Матер. за оправку и одржав. зграда

1.000,00

613712

Матер. за оправку и одржав. опреме

1.000,00

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

5.000,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

2.000,00

613729

Димњачарске услуге

1.000,00

6.800,00
83.861,78

200,00

950,00

50,00

500,00
1.000,00
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613815

Осигурање радника

613912

Услуге штампања

613914

Услуге репрезентације

613922

Услуге стручног образовања

613934

Компјутерске услуге

613941

Услуге примарне здравствене заштите

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

821200

Набавка грађевина

Иницијална средства за изградњу спортске дворане у ПШ Рашљани

821200

Набавка грађевина

Изградња спортске дворане ЈУ Девете основне школе Маоча, ПШ Рашљани

821300

Набавка опреме

Набавка наставне опреме

821300

Набавка опреме

Набавка и уградња горионика за пећ на уље за ложење

2.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Додатна средства за замјену фасаде на школској згради

6.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Додатна средства за изградњу противпожарног пута

5.000,00

20050010

2.500,00
3.000,00
Трошкови поводом обиљежавања дана школе

2.000,00
2.000,00
100,00
2.000,00

Услуге агенција за чишћење

68.600,00
3.300,00
20.947,90
130.000,00
18.000,00

ЈУ Десета основна школа Бијела

1.597.848,27

611100

Бруто плате и накнаде

1.188.550,60

611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

612100

Доприноси послодавца

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

250,00

613115

Трошкови дневница у земљи

250,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

500,00

613211

Издаци за електричну енергију

21.000,00

613213

Уље за ложење

51.000,00

613321

Издаци за воду и канализацију

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613323

Издаци услуга одвоза смећа

613327

Издатак за интернет

500,00

613328

Претплата на РТВ

150,00

613411

Издаци за обрасце и папир

2.550,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

1.000,00

613416

Ситан инвентар

1.000,00

613431

Издаци за образовна помагала

613484

Материјал за чишћење

613485

Остали материјал

250,00

613511

Бензин

600,00

613512

Дизел

400,00

613711

Матер. за оправку и одржав. зграда

800,00

613712

Матер. за оправку и одржав. опреме

200,00

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

5.000,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

3.000,00

613726

Услуге одржавања водовода и канализације

4.000,00

613729

Димњачарске услуге

2.000,00

613815

Осигурање радника

2.000,00

613912

Услуге штампања

613914

Услуге репрезентације

613934

Компјутерске услуге

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

9.000,00

613941

Услуге примарне здравствене заштите

5.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

821300

Набавка опреме

6.800,00
68.395,67

1.000,00
3.000,00
11.350,00

200,00
1.000,00

2.900,00
Трошкови поводом обиљежавања дана школе

2.000,00
100,00

Услуге агенција за чишћење

77.000,00
2.000,00

Набавка рачунарске опреме
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821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција дијела школског објекта за предшколско васпитање

33.102,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција система централног гријања и замјена котлова

70.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Кречење централне школе и подручних школа

10.000,00

20050011

ЈУ Једанаеста основна школа Зовик

715.667,64

611100

Бруто плате и накнаде

571.994,17

612100

Доприноси послодавца

613115

Трошкови дневница у земљи

250,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

250,00

613211

Издаци за електричну енергију

10.000,00

613213

Уље за ложење

25.000,00

613321

Издаци за воду и канализацију

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

2.000,00

613323

Издаци услуга одвоза смећа

5.000,00

613327

Издатак за интернет

613328

Претплата на РТВ

613411

Издаци за обрасце и папир

613412

Издаци за компјутерски материјал

800,00

613416

Ситан инвентар

250,00

613431

Издаци за образовна помагала

613484

Материјал за чишћење

250,00

613485

Остали материјал

200,00

613511

Бензин

500,00

613711

Матер.за оправку и одржав. зграда

300,00

613712

Матер.за оправку и одржав. опреме

200,00

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

5.300,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

1.500,00

613729

Димњачарске услуге

613815

Осигурање радника

613912

Услуге штампања

613914

Услуге репрезентације

613922

Услуге стручног образовања

200,00

613934

Компјутерске услуге

100,00

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

100,00

613941

Услуге примарне здравствене заштите

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

821300

Набавка опреме

Набавка косачице

2.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Додатна средства за уређење школског дворишта

5.000,00

20050012

28.673,47

650,00

250,00
100,00
1.000,00

1.500,00

700,00
2.000,00
2.000,00
Трошкови поводом обиљежавања дана школе

2.000,00

2.600,00
Услуге агенција за чишћење

39.000,00
4.000,00

ЈУ Дванаеста основна школа Улице

301.976,77

611100

Бруто плате и накнаде

205.638,46

612100

Доприноси послодавца

613115

Трошкови дневница у земљи

300,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

200,00

613211

Издаци за електричну енергију

613213

Уље за ложење

613215

Дрво

613321

Издаци за воду и канализацију

500,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

500,00

613323

Издаци услуга одвоза смећа

613327

Издатак за интернет

613411

Издаци за обрасце и папир

12.338,31

3.000,00
11.000,00
1.000,00

2.800,00
200,00
1.000,00
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613412

Издаци за компјутерски материјал

650,00

613416

Ситан инвентар

900,00

613484

Материјал за чишћење

250,00

613485

Остали материјал

200,00

613511

Бензин

500,00

613711

Матер. за оправку и одржав. зграда

500,00

613712

Матер. за оправку и одржав. опреме

500,00

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

1.000,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

1.000,00

613729

Димњачарске услуге

1.000,00

613815

Осигурање радника

1.000,00

613912

Услуге штампања

613914

Услуге репрезентације

613934

Компјутерске услуге

613941

Услуге примарне здравствене заштите

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

821300

Набавка опреме

Набавка косачице

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Додатна средства за замјену столарије

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Додатна средства за замјену столарије

821600
20050013

2.000,00
Трошкови поводом обиљежавања дана школе

2.000,00
100,00
3.000,00

Услуге агенција за чишћење

15.000,00
1.900,00
2.000,00
20.000,00
10.000,00

ЈУ Тринаеста основна школа Буквик

176.389,66

611100

Бруто плате и накнаде

129.586,81

612100

Доприноси послодавца

613115

Трошкови дневница у земљи

613211

Издаци за електричну енергију

613213

Уље за ложење

613321

Издаци за воду и канализацију

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

1.000,00

613323

Издаци услуга одвоза смећа

1.650,00

613327

Издатак за интернет

200,00

613411

Издаци за обрасце и папир

500,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

300,00

613416

Ситан инвентар

300,00

613484

Материјал за чишћење

400,00

613485

Остали материјал

500,00

613511

Бензин

200,00

613711

Матер. за оправку и одржав. зграда

500,00

613712

Матер. за оправку и одржав. опреме

100,00

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

5.000,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

613726

Услуге одржавања водовода и канализације

613815

Осигурање радника

500,00

613912

Услуге штампања

250,00

613914

Услуге репрезентације

613922

Услуге стручног образовања

50,00

613934

Компјутерске услуге

50,00

613941

Услуге примарне здравствене заштите

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

20050014

5.802,85
300,00
1.500,00
11.500,00
150,00

400,00
1.000,00

Трошкови поводом обиљежавања дана школе

2.000,00

400,00
Услуге агенција за чишћење

10.000,00
250,00

Уређење дворишта и замјена клупа

ЈУ Четрнаеста основна школа Крепшић

2.000,00
159.866,00
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611100

Бруто плате и накнаде

114.866,00

613115

Трошкови дневница у земљи

613211

Издаци за електричну енергију

4.000,00

613213

Уље за ложење

8.000,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

1.000,00

613323

Издаци услуга одвоза смећа

1.750,00

613327

Издатак за интернет

150,00

613328

Претплата на РТВ

100,00

613411

Издаци за обрасце и папир

613416

Ситан инвентар

500,00

613484

Материјал за чишћење

500,00

613511

Бензин

613711

Матер. за оправку и одржав. зграда

613712

Матер. за оправку и одржав. опреме

500,00

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

500,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

500,00

613726

Услуге одржавања водовода и канализације

613815

Осигурање радника

613912

Услуге штампања

613914

Услуге репрезентације

613922

Услуге стручног образовања

613934

Компјутерске услуге

613941

Услуге примарне здравствене заштите

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

821300

Набавка опреме

Набавка наставне опреме

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Додатна средства за уређење школског дворишта и изградња приступног пута

20050015

ЈУ Петнаеста основна школа Шаторовићи

497.709,32

611100

Бруто плате и накнаде

405.989,80

612100

Доприноси послодавца

613115

Трошкови дневница у земљи

613125

Трошкови дневница у иностранству

613211

Издаци за електричну енергију

3.000,00

613213

Уље за ложење

9.000,00

613321

Издаци за воду и канализацију

1.200,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

1.000,00

613323

Издаци услуга одвоза смећа

4.500,00

613327

Издатак за интернет

613328

Претплата на РТВ

613411

Издаци за обрасце и папир

1.000,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

1.000,00

613416

Ситан инвентар

200,00

613431

Издаци за образовна помагала

800,00

613484

Материјал за чишћење

500,00

613485

Остали материјал

500,00

613511

Бензин

450,00

613513

Моторно уље

613711

Матер. за оправку и одржав. зграда

613712

Матер. за оправку и одржав. опреме

1.000,00

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

1.000,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

1.500,00

300,00

1.000,00

200,00
1.000,00

1.500,00
500,00
1.000,00
Трошкови поводом обиљежавања дана школе

2.000,00
50,00
50,00
400,00

Услуге агенција за чишћење

12.500,00
1.000,00
2.000,00
4.000,00

22.719,52
300,00
200,00

250,00
50,00

50,00
250,00
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613724

Услуге оправки и одржавања цеста, жељезница и мо.

500,00

613726

Услуге одржавања водовода и канализације

500,00

613729

Димњачарске услуге

250,00

613815

Осигурање радника

613912

Услуге штампања

613914

Услуге репрезентације

613922

Услуге стручног образовања

613934

Компјутерске услуге

613941

Услуге примарне здравствене заштите

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

821300

Набавка опреме

Набавка наставне опреме

5.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Уређење школског објекта и санација плафона

5.000,00

20050016

1.000,00
500,00
Трошкови поводом обиљежавања дана школе

2.000,00
100,00
50,00
1.700,00

Услуге агенција за чишћење

24.000,00
650,00

Основна музичка школа Брчко

454.150,34

611100

Бруто плате и накнаде

352.327,40

611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

612100

Доприноси послодавца

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

200,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

300,00

613211

Издаци за електричну енергију

10.000,00

613321

Издаци за воду и канализацију

290,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613327

Издатак за интернет

613328

Претплата на РТВ

613411

Издаци за обрасце и папир

1.000,00

613416

Ситан инвентар

1.500,00

613485

Остали материјал

500,00

613712

Матер. за оправку и одржав. опреме

200,00

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

3.500,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

613815

Осигурање радника

613912

Услуге штампања

613914

Услуге репрезентације

613919

Остали издаци за информисање

613922

Услуге стручног образовања

613934

Компјутерске услуге

613941

Услуге примарне здравствене заштите

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

20050017

6.800,00
10.022,94

1.600,00
100,00
10,00

800,00
1.000,00
4.650,00
Трошкови поводом обиљежавања дана школе

300,00
3.000,00
50,00
3.000,00
Услуге агенција за чишћење

Бруто плате и накнаде

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

612100

Доприноси послодавца

613115

Трошкови дневница у земљи

613411

Издаци за обрасце и папир

613431

Издаци за образовна помагала

613524

Услуге превоза ученика

613524

Услуге превоза ученика

613815

Осигурање радника

613911

Услуге медија

8.000,00
3.000,00
40.000,00

Замјена крова

Стручна служба предшколског и основног образовања

611100

2.000,00

2.381.744,60
85.091,88
За предшколску установу и основне школе

42.438,00
3.614,72
500,00
1.000,00

Набавка уџбеника за ученике основних школа

400.000,00
942.000,00

Превоз ученика основних школа на такмичења и др.

19.300,00
200,00
2.000,00
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613915

Трошкови рекламног материјала и поклона

613921

Усл. одржавања конвенција и образовања

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

614239

Остали грантови појединцима

Исплата новчане награде за ученика генерације у основним школама

821300

Набавка опреме

Набавка наставних средстава за основне школе

2006
20060001

2017.

Буџет 2017.
2.000,00

Организација такмичења ученика основних школа

6.000,00
844.000,00

Средње образовање

3.600,00
30.000,00
11.814.848,87

ЈУ Економска школа Брчко дистрикт БиХ

2.514.527,25

611100

Бруто плате и накнаде

2.054.047,65

611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

611231

Накнаде за привремене и повремене послове

612100

Доприноси послодавца

613115

Трошкови дневница у земљи

613125

Трошкови дневница у иностранству

613211

Издаци за електричну енергију

22.000,00

613213

Уље за ложење

80.000,00

613321

Издаци за воду и канализацију

10.000,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613323

Издаци услуга одвоза смећа

613327

Издатак за интернет

613328

Претплата на РТВ

613411

Издаци за обрасце и папир

3.500,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

1.000,00

613416

Ситан инвентар

2.500,00

613482

Храна и прехрамбени материјал

2.000,00

613484

Материјал за чишћење

500,00

613485

Остали материјал

500,00

613511

Бензин

500,00

613711

Матер. за оправку и одржав. зграда

500,00

613712

Матер. за оправку и одржав. опреме

1.000,00

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

8.000,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

3.500,00

613726

Услуге одржавања водовода и канализације

3.000,00

613729

Димњачарске услуге

1.000,00

613815

Осигурање радника

4.000,00

613912

Услуге штампања

6.000,00

613914

Услуге репрезентације

613922

Услуге стручног образовања

250,00

613934

Компјутерске услуге

250,00

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

613941

Услуге примарне здравствене заштите

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

821300

6.800,00
Накнада за ванредне испите

10.000,00
80.179,60
1.600,00
400,00

3.850,00
14.000,00
100,00
50,00

Трошкови поводом обиљежавања дана школе

2.500,00

12.000,00
8.500,00
Услуге агенција за чишћење

78.000,00

Набавка опреме

Набавка опреме за извођење наставе

47.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка и уградња димног детектора

2.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Уклањање архитектонских баријера за приступ дјеци с посебним потребама

5.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција котловнице

8.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Уређење ходника и дворишта школе, реконструкција свјетларника, санација фасаде и
подова у учионицама

20060002

1.500,00

29.000,00

ЈУ Техничка школа Брчко дистрикт БиХ

2.546.831,66

611100

Бруто плате и накнаде

2.050.506,01

611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

611231

Накнаде за привремене и повремене послове

6.800,00
Накнада за ванредне испите
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612100

Доприноси послодавца

613115

Трошкови дневница у земљи

613125

Трошкови дневница у иностранству

613211

Издаци за електричну енергију

19.000,00

613213

Уље за ложење

66.000,00

613321

Издаци за воду и канализацију

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613323

Издаци услуга одвоза смећа

613327

Издатак за интернет

613411

Издаци за обрасце и папир

3.000,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

1.000,00

613416

Ситан инвентар

2.000,00

613431

Издаци за образовна помагала

2.000,00

613484

Материјал за чишћење

1.000,00

613485

Остали материјал

1.000,00

613511

Бензин

200,00

613512

Дизел

300,00

613711

Матер. за оправку и одржав. зграда

500,00

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

1.000,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

3.000,00

613726

Услуге одржавања водовода и канализације

2.000,00

613729

Димњачарске услуге

613815

Осигурање радника

3.000,00

613912

Услуге штампања

5.000,00

613914

Услуге репрезентације

613922

Услуге стручног образовања

613934

Компјутерске услуге

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

613941

Услуге примарне здравствене заштите

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

821300

Набавка опреме

Набавка информатичке опреме

821300

Набавка опреме

Набавка опреме за ЦНЦ лабораторију

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Уградња калорифера и санација расвјете у ЦНЦ лабораторији

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција крова на фискултурној сали и ЦНЦ лабораторији, замјена столарије

20060003

72.684,67
200,00
1.800,00

6.900,00
2.000,00
12.500,00
100,00

500,00

Трошкови поводом обиљежавања дана школе

2.500,00
4.400,00
100,00
36.000,00
7.000,00

Услуге агенција за чишћење

110.000,00
2.000,00
7.000,00
25.840,98
8.000,00
70.000,00

ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Брчко дистрикт БиХ

2.745.593,78

611100

Бруто плате и накнаде

2.144.413,26

611231

Накнаде за привремене и повремене послове

612100

Доприноси послодавца

613115

Трошкови дневница у земљи

613125

Трошкови дневница у иностранству

613211

Издаци за електричну енергију

10.000,00

613213

Уље за ложење

46.000,00

613321

Издаци за воду и канализацију

4.000,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

2.500,00

613323

Издаци услуга одвоза смећа

6.000,00

613327

Издатак за интернет

613411

Издаци за обрасце и папир

3.000,00

613416

Ситан инвентар

4.000,00

613431

Издаци за образовна помагала

1.000,00

613441

Пољопривредни материјал

Накнада за ванредне испите

10.000,00
78.256,62
400,00
1.600,00

500,00

Материјал за јесењу сјетву
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2017.
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613484

Материјал за чишћење

1.000,00

613485

Остали материјал

1.000,00

613511

Бензин

613512

Дизел

1.600,00

613711

Матер. за оправку и одржав. зграда

2.000,00

613712

Матер. за оправку и одржав. опреме

1.500,00

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

5.000,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

1.000,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

2.000,00

613726

Услуге одржавања водовода и канализације

3.000,00

613729

Димњачарске услуге

613813

Осигурање возила

613815

Осигурање радника

4.200,00

613912

Услуге штампања

3.500,00

613914

Услуге репрезентације

613922

Услуге стручног образовања

613934

Компјутерске услуге

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

613941

Услуге примарне здравствене заштите

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

821200

Набавка грађевина

Додатна средства за изградњу анекса Пољопривредне и медицинске школе

821200

Набавка грађевина

Завршетак анекса школе

821200

Набавка грађевина

Изградња наслона за виноград

821300

Набавка опреме

Набавка опреме за опремање анекса школе

59.491,05

821300

Набавка опреме

Набавка опреме за извођење наставе и намјештаја

70.000,00

821400

Набавка осталих сталних средства

Набавка садница

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Уређење парцеле за извођење практичне наставе

20060004

400,00

500,00
800,00

Трошкови поводом обиљежавања дана школе

2.500,00
300,00
100,00
24.000,00
6.000,00

Услуге агенција за чишћење

44.000,00
1.600,00
65.432,85
110.000,00
5.000,00

5.000,00

ЈУ Гимназија "Васо Пелагић" Брчко дистрикт БиХ

1.899.831,79

611100

Бруто плате и накнаде

1.532.654,83

612100

Доприноси послодавца

613115

Трошкови дневница у земљи

613125

Трошкови дневница у иностранству

613211

Издаци за електричну енергију

19.500,00

613213

Уље за ложење

70.000,00

613321

Издаци за воду и канализацију

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613323

Издаци услуга одвоза смећа

613327

Издатак за интернет

613411

Издаци за обрасце и папир

4.000,00

613416

Ситан инвентар

3.000,00

613431

Издаци за образовна помагала

1.000,00

613484

Материјал за чишћење

1.500,00

613485

Остали материјал

500,00

613511

Бензин

500,00

613711

Матер. за оправку и одржав. зграда

500,00

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

8.500,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

6.000,00

613726

Услуге одржавања водовода и канализације

4.000,00

613729

Димњачарске услуге

1.000,00

613815

Осигурање радника

4.000,00

49.176,96
500,00
1.500,00

8.500,00
2.000,00
12.000,00
500,00
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613912

Услуге штампања

613914

Услуге репрезентације

613922

Услуге стручног образовања

613934

Компјутерске услуге

613934

Компјутерске услуге

613941

Услуге примарне здравствене заштите

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

821300

Набавка опреме

Набавка опреме за увођење оптичког кабла и Wi-Fi

15.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка ЛЦД телевизора, копир-апарата, принтера, пројектора и лаптоп рачунара

24.000,00

821300

Набавка опреме

Набавка и уградња детектора за котловницу

821300

Набавка опреме

Набавка и уградња клима-уређаја за кабинет информатике

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција централног гријања

20060005

4.500,00
Трошкови поводом обиљежавања дана школе

2.500,00
480,00
5.000,00
20,00
5.000,00

Услуге агенција за чишћење

92.500,00
5.000,00

Стручна служба средњег образовања

1.000,00
3.000,00
11.000,00
2.069.436,40

611100

Бруто плате и накнаде

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

613115

Трошкови дневница у земљи

500,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

150,00

613416

Ситан инвентар

350,00

613511

Бензин

1.500,00

613512

Дизел

1.300,00

613524

Услуге превоза ученика

613524

Услуге превоза ученика

613815

Осигурање радника

613911

Услуге медија

3.000,00

613912

Услуге штампања

2.000,00

613921

Усл. одржавања конвенција и образовања

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

614239

Остали грантови појединцима

Исплата новчане награде за ученике генерација у средњим школама

821300

Набавка опреме

Набавка наставних средстава за средње школе

20060006

61.574,40
За средње школе

21.862,00

1.690.000,00
Превоз ученика средњих школа на такмичења и др.

10.000,00
200,00

Организација такмичења ученика средњих школа

5.000,00
250.000,00
2.000,00
20.000,00

Средња музичка школа Брчко дистрикт БиХ

38.627,99

611100

Бруто плате и накнаде

36.441,50

612100

Доприноси послодавца

2.186,49

2007

Пододјељење за високо образовање и науку

1.807.095,37

20070001

Пододјељење за високо образовање и науку

1.807.095,37

611100

Бруто плате и накнаде

32.165,44

612100

Доприноси послодавца

613115

Трошкови дневница у земљи

200,00

613211

Издаци за електричну енергију

500,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

500,00

613411

Издаци за обрасце и папир

150,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

150,00

613416

Ситан инвентар

200,00

613512

Дизел

300,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

500,00

613815

Осигурање радника

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

614234

Исплате стипендија

614239

Остали грантови појединцима

Новчане награде за студенте генерације

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грант Универзитету у Сарајеву – организационе јединице Брчко дистирикт БиХ
(Пољопривредно-прехрамбени и Природно-математички факултет)

1.929,93

100,00
62.400,00
Субвенционисање смјештаја студената у студентским домовима у БиХ

80.000,00
1.020.000,00
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Планска година:
Економски
код:
614311

21

Врста расхода
Грантови непрофитним организацијама

Опис расхода
Грант Универзитету у Источном Сарајеву, организациона јединица Економски
факултет Брчко у износу од 167.000,00 КМ; Грант Универзитету у Сарајеву,
организационе јединице Брчко (Пољопривредно-прехрамбени и Природноматематички факултет) у износу од 167.000,00 КМ и Грант Свеучилишту у
Мостару, организациона јединица Брчко (Односи с јавношћу) у износу од
84.000,00 КМ

2017.

Буџет 2017.
418.000,00

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

4.404.460,59

2101

Пододјељење за издавање локационих услова и заштиту околине

1.752.003,00

21010001

Пододјељење за издавање локационих услова и заштиту околине

1.752.003,00

611100

Бруто плате и накнаде

785.944,50

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

612100

Доприноси послодавца

613111

Трошкови превоза у земљи јавним средствима

150,00

613112

Трошкови превоза у земљи службеним средствима

150,00

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

1.500,00

613115

Трошкови дневница у земљи

1.900,00

613121

Трошкови превоза у иностранству јавним средствима

1.000,00

613122

Трошкови превоза у иностранству службеним средстви.

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

4.900,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

3.500,00

613211

Издаци за електричну енергију

4.700,00

613321

Издаци за воду и канализацију

150,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613327

Издатак за интернет

613328

Претплата на РТВ

613411

Издаци за обрасце и папир

4.000,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

5.000,00

613416

Ситан инвентар

4.600,00

613419

Издаци за ост. административни материјал

613484

Материјал за чишћење

613485

Остали материјал

613485

Остали материјал

Поклони поводом обиљежавања значајних датума из области заштите животне
околине

613485

Остали материјал

Поклони поводом обиљежавања пригодних догађаја, датума или празника,
одласка у пензију и у случају смрти запосленог или члана његове породице

613511

Бензин

4.000,00

613512

Дизел

2.500,00

613523

Регистрација моторних возила

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

25.000,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

5.000,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

613813

Осигурање возила

3.500,00

613815

Осигурање радника

3.100,00

613911

Услуге медија

3.100,00

613912

Услуге штампања

613914

Услуге репрезентације

613919

Остали издаци за информисање

Набавка стручне литературе

613922

Услуге стручног образовања

Котизације

5.500,00

613927

Огласи

Објављивање огласа у Службеном гласнику БиХ

1.250,00

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Измјене Регулационог плана дијела стамбеног насеља Ивици у Брчко дистрикту БиХ

25.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Измјене Регулационог плана дијела стамбеног насеља Мујкићи 2 у Брчко

32.000,00

5.000,00
Помоћ раднику због смрти члана породице

1.300,00
15.431,50

550,00

2.700,00
550,00
100,00

200,00
Средства за одржавање хигијене

800,00
100,00
1.800,00
400,00

700,00

Уградња ауто-гума

1.000,00

200,00
10.000,00
400,00

33.000,00

дистрикту БиХ
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613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Услуге рушења бесправно изграђених грађевина у поступку легализације

15.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Измјене Регулационог плана стамбеног насеља Српска Варош у Брчко дистрикту
БиХ

15.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Додатне услуге на изради измјена дијела Регулационог плана стамбеног насеља
у МЗ Центар 5 у Брчко дистрикту БиХ у сврху изградње кружног тока

2.500,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Ревизија стратегије о заштити животне средине

6.850,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Услуге чишћења и одржавања у Служби за легализацију

1.300,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Обиљежавање значајних датума из области заштите животне средине

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Измјена дијела Регулационог плана дијела стамбеног насеља Грчица у Брчко
дистрикту БиХ

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Израда просторно-планске документације по предлогу Владе или Одјељења

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Израда дигиталног орто фото снимка за подручје Брчко дистрикта БиХ

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Услуге израде просторно-планске документације започете у ранијим годинама :
- Глухаковац и Грбавица 13.157.18 КМ;
- Центар 2, Насеље Ш, Српска Варош, Г. Рахић – центар 17.752.62 КМ и
- Грчица 27.779.85 КМ

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Израда измјена Регулационог плана дијела урбаног подручја Горњи Рахић центар у Брчко дистрикту БиХ

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Цвјетни аранжмани и вијенци

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Додатне услуге на изради измјена дијела Регулационог плана и допуна
Регулационог плана дијела стамбеног насеља Брчко Ново у Брчком, у сврху
изградње кружног тока

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Измјене и допуне Регулационог плана дијела стамбеног насеља Мераје у
Брчко дистрикту БиХ

16.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Израда Регулационог плана извориште воде "Плазуље I" у Брчко дистрикту БиХ

17.500,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Израда Регулационог плана Брка Центар

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Израда Регулационог плана Бијела

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Измјена дијела Регулационог плана дијела стамбеног насеља Бродуша I у
Брчко дистрикту БиХ у сврху изградње кружног тока

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Израда Регулационог плана "Колобара I" у Брчко дистрикту БиХ

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Израда Регулационог плана Маоча – Центар

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Израда Регулационог плана "Колобара II" у Брчко дистрикту БиХ

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Услуге паркирања возила

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Израда Регулационог плана "Ријеке I" у Брчко дистрикту БиХ

45.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Израда пројекта и пројектног надзора

10.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Измјене Регулационог плана Тржнице Аризона

2.071,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Израда Регулационог плана Центар V

2.387,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Израда Регулационог плана зоне спорта и рекреације Фицибајер

4.461,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Израда Регулационог плана Дубраве

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Измјене и допуне Регулационог плана стамбеног насеља "Ш" у Брчко дистрикту
БиХ

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Измјена и допуна Регулационог плана Боснаплод

3.405,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Измјена и допуна Регулационог плана Брчко Ново

2.424,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Израда Урбанистичког пројекта Српска Варош

2.071,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Израда Регулационог плана "Кланац" у Брчко дистрикту БиХ

50.000,00

821300

Набавка опреме

Опрема

10.000,00

821300

Набавка опреме

Рачунарска опрема

821500

Набавка сталних средстава у облику права

Урбанистички план града Брчко

600,00
2.000,00
50.000,00
200.000,00
58.690,00

9.600,00
500,00
2.500,00

930,00
950,00
1.000,00
11.000,00
778,00
27.000,00
2.350,00

1.460,00
20.000,00

5.000,00
150.000,00

2102

Пододјељење за имовинско-правне послове

2.245.398,70

21020001

Пододјељење за имовинско-правне послове

2.245.398,70

611100

Бруто плате и накнаде

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

611231

Накнаде за привремене и повремене послове

612100

Доприноси послодавца

613112

Трошкови превоза у земљи службеним средствима

613115

Трошкови дневница у земљи

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

346.159,16
1.300,00
Комисија за процјену вриједности некретнина

35.000,00
10.589,54
50,00
100,00
5.100,00
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613125

Трошкови дневница у иностранству

1.100,00

613922

Услуге стручног образовања

Котизације

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Трошкови поступка у процесу експропријације

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Услуге рушења у поступцима принудног извршења рјешења о узурпацији

821100

Набавка земљишта и шума

Експропријација у сврху регулације ријеке Брке

821100

Набавка земљишта и шума

Експропријација земљишта и набавка некретнина за потребе изградње терена за
мале спортове у Ул. Николе Шопа – МЗ Гредице I

821100

Набавка земљишта и шума

Експропријација земљишта и набавка некретнина

821100

Набавка земљишта и шума

Експропријација земљишта и набавка некретнина за потребе реконструкције Улице
Узуновића – депозит

200.000,00

821100

Набавка земљишта и шума

Експропријација земљишта и набавка некретнина за потребе изградње пијаце
Аризона

700.000,00

2.500,00
500,00
10.000,00
900.000,00
30.000,00
3.000,00

2103

Пододјељење за израду просторно-планске документације и прој. јавн. објеката

407.058,89

21030001

Пододјељење за израду просторно-планске документације и прој. јавн. објеката

407.058,89

611100

Бруто плате и накнаде

229.890,20

612100

Доприноси послодавца

821300

Набавка опреме

Набавка намјештаја

821300

Набавка опреме

Рачунарска опрема

22

7.168,69
50.000,00
120.000,00

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА, ИЗБЈЕГЛИЦЕ И СТАМБЕНА ПИТАЊА

3.520.753,29

2201

Одјељење за расељена лица, избјеглице и стамбена питања

3.520.753,29

22010001

Одјељење за расељена лица, избјеглице и стамбена питања

3.520.753,29

611100

Бруто плате и накнаде

611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

546.972,07

611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

612100

Доприноси послодавца

613112

Трошкови превоза у земљи службеним средствима

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

1.000,00

613115

Трошкови дневница у земљи

2.740,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

1.000,00

613211

Издаци за електричну енергију

6.750,00

613213

Уље за ложење

7.000,00

613321

Издаци за воду и канализацију

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613323

Издаци услуга одвоза смећа

613327

Издатак за интернет

613411

Издаци за обрасце и папир

2.500,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

2.500,00

613416

Ситан инвентар

613484

Материјал за чишћење

Материјал за чишћење и хигијенски материјал

1.500,00

613485

Остали материјал

Рекламни материјал и поклони

5.000,00

613512

Дизел

613513

Моторно уље

613523

Регистрација моторних возила

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

613723

Услуге оправки и одржавање возила

613723

Услуге оправки и одржавање возила

613813

Осигурање возила

613815

Осигурање радника

1.709,00

613911

Услуге медија

1.000,00

613912

Услуге штампања

19.500,00
Прелазна новчана накнада

28.914,00
4.505,00

Помоћ раднику у случају теже болести

2.574,00
21.035,22
150,00

655,00
4.350,00
Затезне камате

50,00
1.350,00

Издаци за мобилни телефон

750,00

300,00

5.000,00
250,00
700,00
1.000,00
Набавка и уградња ауто-гума

1.000,00
5.500,00
800,00

160,00
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613914

Услуге репрезентације

4.860,00

613915

Трошкови рекламног материјала и поклона

613919

Остали издаци за информисање

Преплата на Службени лист БиХ

613922

Услуге стручног образовања

Котизација за разне семинаре

4.000,00

613927

Огласи

Објављивање обавјештења о јавним набавкама путем новина и Сл. гласника

1.500,00

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Пројектовање инфраструктуре (путне и комуналне) Прутаче за инвидуалне
стамбене објекте

20.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Прикључење на НН мрежу објеката, који су прошли кроз програм обнове

25.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Услуге чишћења Одјељења

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Ископ два бунара и изградња бунарске кућице са пумпама за потребе

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Накнаде и дозволе за изградњу два и санацију пет стамбених јединица за
програм рјешавања проблема Рома у области стамбеног збрињавања у Брчко
дистрикту БиХ / 2015. година

5.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Накнаде за добијање урбанистичке, грађевинске, комуналне и друге сагласности,
технички пријем и комисија за технички пријем – програм стамбеног збрињавања
Рома у Брчко дистрикту

9.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Цвјетни аранжмани и вијенци

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Измјена меморандумских плочица и визит карти и акредитација

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Измјештање далековода 10 KV у МЗ Бродуша

613992

Дажбине (таксе)

Учлањење у БИХАМК

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

614239

Остали грантови појединцима

Грант на име плаћања прикључка на водоводну мрежу објеката ромских
породица који су прошли кроз програм обнове

614239

Остали грантови појединцима

Стамбено збрињавање Рома у Брчко дистрикту БиХ – удружена средства из
ранијих година са МЉПИ БиХ – остатак средстава из реализованих пројеката за
период 2009–2012. године

140.829,00

614239

Остали грантови појединцима

Изградња и санација кућа оштећених у елементарним непогодама
(поплаве/клизишта) у периоду април–мај–август 2014. године

310.000,00

614239

Остали грантови појединцима

Заједнички пројекти са МЉПИ Сарајево

614239

Остали грантови појединцима

Обнова инвидуалних стамбених објеката расељених лица и повратника у Брчко
дистрикт БиХ

614239

Остали грантови појединцима

Средства за потребе санирања посљедица обилних кишних падавина на 12
стамбених јединица у Брчко дистрикту БиХ

614239

Остали грантови појединцима

Стамбено збрињавање НСП-а – накнада за уништене станове

500.000,00

614239

Остали грантови појединцима

Стамбено збрињавање расељених лица која се желе интегрисати у локалну заједницу

350.000,00

614239

Остали грантови појединцима

Стамбено збрињавање Рома у Брчко дистрикту БиХ – удружена средства 2017.

30.000,00

614239

Остали грантови појединцима

Стамбено збрињавање Рома у Брчко дистрикту БиХ – удружена средства 2016
легализација бесправно изграђених стамбених објеката

90.000,00

614239

Остали грантови појединцима

Стамбено збрињавање Рома у Брчко дистрикту БиХ – грант МЉПИ 2013/2014 и
удружена средства ВБД БиХ

614239

Остали грантови појединцима

Средства у оквиру пројекта "Интегрисани програм помоћи за реинтеграцију
повратника по основу споразума о реадмисији" – (помоћ реадмисираним
повратницима) – уплаћено од стране CRS USCCB

614239

Остали грантови појединцима

Накнада средстава за стамбене објекте страдале у клизишту и поплавама након
августа 2014. године у МЗ Рашљани, Исламовац и Маоча

264.000,00

614239

Остали грантови појединцима

Стамбено збрињавање Рома у Брчко дистрикту БиХ – грант МЉПИ 2015/2016 и
удружена средства ВБД БиХ

130.200,00

615312

Капитални грантови међународним организацијама

Финансијско учешће Брчко дистрикта са Hilfswerk Austria International

821200

Набавка грађевина

Програм – рјешавање проблема Рома у стамбеној области за 2014/2015.
Годину – изградња инфраструктуре за Роме у насељу Прутаче Брчко дистрикт БиХ

821200

Набавка грађевина

Програм стамбеног збрињавања РХП/ДПСЗ БиХ; БХР3 – II стамбена зграда
са 8 стамбених јединица – за потребе плаћања обавезних такси, пројектну
документацију, ревизију пројектне документације, комуналне прикључке,
технички пријем и комисије

410,00
240,00

9.000,00

4.900,00
10.000,00

националних мањина – Роми

23

200,00
150,00
5.000,00
150,00
100,00

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

10.000,00

25.000,00
500.000,00
44.500,00

150.000,00
5.500,00

8.000,00
150.000,00
35.000,00

11.549.887,91

2301

Пододјељење за развој и стратегију комуналних услуга

2.563.130,27

23010001

Пододјељење за развој и стратегија комуналних услуга

2.563.130,27

611100

Бруто плате и накнаде

611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

228.176,64
2.799,00
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611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

3.000,00

611229

Накнада за несрећу на послу

2.000,00

612100

Доприноси послодавца

4.354,63

613115

Трошкови дневница у земљи

1.000,00

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

1.500,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

1.000,00

613211

Издаци за електричну енергију

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

4.000,00

613329

Остале комуналне услуге

1.000,00

613411

Издаци за обрасце и папир

613412

Издаци за компјутерски материјал

1.000,00

613416

Ситан инвентар

1.500,00

613419

Издаци за ост. административни материјал

613485

Остали материјал

2.500,00

613512

Дизел

3.000,00

613523

Регистрација моторних возила

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

800,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

1.000,00

613727

Услуге израде сигнализације

613813

Осигурање возила

700,00

613815

Осигурање радника

300,00

613911

Услуге медија

2.000,00

613912

Услуге штампања

1.000,00

613914

Услуге репрезентације

5.000,00

613918

Остале уговорене услуге Одјељења

5.000,00

613922

Услуге стручног образовања

1.000,00

613924

Издаци за стручне испите

2.000,00

613927

Огласи

5.000,00

613932

Правне услуге

3.000,00

613934

Компјутерске услуге

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

3.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

2.000,00

613995

Остале услуге вјештачење – спољни сарадници

2.000,00

Јавна расвјета

2.070.000,00

500,00

500,00

500,00

Одржавање јавне расвјете

Одржавање софтвера

200.000,00

1.000,00

2302

Пододјељење за капиталне инвестиције

8.986.757,64

23020001

Пододјељење за капиталне инвестиције

8.986.757,64

611100

Бруто плате и накнаде

239.698,32

611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

7.500,00

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

3.500,00

611229

Накнада за несрећу на послу

4.000,00

612100

Доприноси послодавца

3.212,96

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

1.000,00

613115

Трошкови дневница у земљи

1.000,00

613122

Трошкови превоза у иностранству службеним средстви.

1.000,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

1.000,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

2.500,00

613329

Остале комуналне услуге

1.000,00

613411

Издаци за обрасце и папир

1.500,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

1.000,00

613416

Ситан инвентар

613512

Дизел

613513

Моторно уље

500,00
3.000,00
200,00
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613523

Регистрација моторних возила

800,00

613621

Унајмљивање опреме

1.000,00

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

1.000,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

1.000,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

1.000,00

613811

Осигурање имовине

200,00

613813

Осигурање возила

400,00

613815

Осигурање радника

400,00

613914

Услуге репрезентације

2.000,00

613918

Остале уговорене услуге Одјељења

1.000,00

613922

Услуге стручног образовања

1.000,00

613924

Издаци за стручне испите

1.000,00

613927

Огласи

5.000,00

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

8.000,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

614411

Субвенције јавним предузећима и фондовима

821200

Набавка грађевина

Постављање уличне расвјете у МЗ Чанде

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње водоводне мреже у МЗ Стари Расадник, улица поред пруге
према МЗ Брод

14.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња НН мреже и јавне расвјете у МЗ Паланка

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње канализације у МЗ Ограђеновац (од куће Мехић Енисе)

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња дијела фекалне канализације у МЗ 4. јул, дио Ул. Д. Радовића

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Додатна средства за изградњу фекалне канализације у МЗ Маоча код Фазловић
млина

25.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња фекалне канализације у МЗ Кланац, Ул. М. Ј. Загорке

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете, МЗ Ограђеновац

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње канализације од куће Мехић Енисе, Ограђеновац

821200

Набавка грађевина

Изградња нисконапонске мреже од викендице Рибић Мустафе у насељу Махољаши

821200

Набавка грађевина

Изградња канализације у избјегличком насељу Брка

13.000,00

821200

Набавка грађевина

Израда канализације Стари Расадник од куће Шабановић Беге бр. 137 до куће
Хајдарпашић Мерседа бр. 159

13.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне и канализационе мреже у Ул. Ферхата Мујановића, Мујкићи

821200

Набавка грађевина

Депонија Брчко дистрикта – припрема и реализација пројекта

821200

Набавка грађевина

Реализација пројекта увезивање (заокружење) изворишта Стјековица II фаза

821200

Набавка грађевина

Опремање индустријских зона, реализација пројекта – Изградња цјевовода питке
воде Плазуље–Брод–Поточари, I фаза градње, стварање услова
водоснабдијевања источног дијела Брчког и успутних индустријских зона

821200

Набавка грађевина

Изградња канализације у Ул. др М. Спахе од моста код Кајзера до Чардаклија у
МЗ Ријеке

821200

Набавка грађевина

Припрема инвестиционе-техничке документације и финансирање других послова
логистике за реализацију капиталних пројеката

129.104,00

821200

Набавка грађевина

Пројектовање и извођење радова – подршка оперативној реализацији капиталних
пројеката

259.753,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње канализације од куће Енвера Зајића, МЗ Ограђеновац –
Вукељи

821200

Набавка грађевина

Изградња секундарне водоводне мреже у Улици Ивана Мажуранића у МЗ 1. мај

15.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне мреже у Дејтонској улици, МЗ Глухаковац, поред предузећа
Zaratex (бивши Винојуг), а за рјешавање водоснабдијевања за индивидуалне
стамбене објекте у власништву Ћазима Суљевића, Мунире Калић и Агана Велагића

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња канализације према постојећем пројекту канализационе мреже у насељу
Брадоњића колонија крак 10

15.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне мреже у МЗ Ланишта

30.000,00

821200

Набавка грађевина

Каблирање 10 KV далековода Горице, насеље Горице

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње расвјете Јурићи – Жељезничка станица, МЗ Приједор

6.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње канализационе мреже у Новом насељу, МЗ Крепшић

20.000,00

821200

Набавка грађевина

Уградња филтера у бунар Анићи I у МЗ Д. Брезик

3.000,00
Грант Јавном предузећу Комунално Брчко за одржавање артеских и

50.000,00

субартеских бунара на подручју Брчко дистрикта БиХ
5.000,00

3.000,00
5.000,00
10.000,00

до објекта Малкић Сеада и Иљазовић Иљаза у МЗ Шаторовићи
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75.620,00
389.697,00
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5.000,00

8.000,00
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821200

Набавка грађевина

Завршетак артеског бунара у Гредицама 2 – изградња кућице са хидрофорским
постројењем, МЗ Гредице 2

821200

Набавка грађевина

Изградња канализационе мреже према гробљу, МЗ Грбавица

821200

Набавка грађевина

Каблирање 10 КВ далековода "Горице" у Горицама, према предмјеру и
предрачуну радова од 3. априла 2017. издатог од ЈП "Комунално Брчко"

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне мреже у засеоку Петковача – Костићи у дужини од 1.600
метара

30.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне мреже у насељу Кореја у МЗ Шаторовићи

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња бунара у насељу Тадићи у МЗ Поточари

821200

Набавка грађевина

Секундарно водоснабдијевање од магистралног вода до секундарне мреже
Пљоштаре у МЗ Грбавица

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње канализационе мреже према Пудићима од куће Жарка
Варцаковића до куће Мире Пудић

5.000,00

821200

Набавка грађевина

Завршетак артеског бунара у МЗ Гредице 2 – изградња кућице са хидрофорским
постројењем и израда пројекта водоводне мреже

8.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне и канализационе мреже у Улици Мехмеда Спахе

20.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња водовода у улици Стари Расадник поред пруге, МЗ Брод

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња водовода и канализације у Јукића сокаку у МЗ Брка

15.000,00

821200

Набавка грађевина

Пројектовање и почетак изградње канализације у улици Хусеина Шалапића од ријеке
Брке до последње куће према Омербеговачи

821200

Набавка грађевина

Изградња канализације до куће Хоџић Халила у МЗ Шаторовићи

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете у Лукавцу, МЗ Буквик

821200

Набавка грађевина

Изградња канализационе мреже у МЗ Маоча

70.392,03

821200

Набавка грађевина

Проширење трафостанице 35/10 kV Брчко III

212.360,47

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње канализационе мреже у Новом насељу Крепшић

821200

Набавка грађевина

Наставак активности на изградњи водоводне мреже у МЗ Боће

821200

Набавка грађевина

Изградња канализационе мреже у МЗ Б. Поље – Гњидавице

54.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње фекалне канализације трасом "Ивичког потока" у МЗ Ивици

20.000,00

Набавка грађевина

Изградња дијела канализационог вода за насеље Пирометал са пречистачем

20.000,00

821200

8.000,00
20.000,00
6.000,00

3.000,00
10.000,00

5.000,00
20.000,00
7.000,00

27.620,90
5.000,00

отпадних вода између насеља Пирометал и насеља Пејковићи
821200

Набавка грађевина

Пројектовање и извођење радова, израда инвестиционо техничке документације за
спојне цјевоводе од ГТЦ Плазуље – Поточари према градској водоводној мрежи

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне мреже у МЗ 1. мај

17.667,80

821200

Набавка грађевина

Изградња фекалне канализационе мреже у Репином Брду

28.448,70

821200

Набавка грађевина

Изградња канализационе мреже у Улици Хусеин Шалапић на брду према Д. Брци у
Броду

14.152,92

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете Пејићи, Филиповићи и Николићи у МЗ Штрепци

821200

Набавка грађевина

Изградња фекалне канализације у МЗ Поточари

83.554,00

821200

Набавка грађевина

Изградња водовода и канализације у Улици Рогозан – 2 према кући Мушановића

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Уређење два одводна потока фекалне канализације у МЗ Брезово Поље I фаза

85.534,15

821200

Набавка грађевина

Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу Чапинци до главног
вода у МЗ Шаторовићи

27.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње канализационе мреже Ограђеновац

40.351,98

821200

Набавка грађевина

Јавна расвјета – реконструкција Студентска улица

821200

Набавка грађевина

Изградња канализационе мреже Доњи Брезик

821200

Набавка грађевина

Постављање канализационе мреже у Имамовића улици према фарми Мирзета
Бечића у МЗ Маоча у дужини од 300 м

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете у Улици Бранислава Нушића

3.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете у Јеврејској улици

3.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете у Улици Јована Јовановића Змаја у МЗ Српска Варош

3.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете у Ул. Славка Башића у МЗ Српска Варош

3.000,00

821200

Набавка грађевина

Водоснабдијевање школа по акционом плану (ОШ Трњаци, XII ОШ Улице, ОШ
Брезово Поље, ОШ Г. Скакава, ОШ Бодериште, ОШ Д. Брезик и ОШ Поточари)

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете у МЗ Рашљани – насеље Династија, према кући Шефкије
Захировића

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње водоводне мреже са прикључцима у насељу Кланац (више
улица)

43.145,80

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње водоводне мреже са прикључцима у насељу Диздаруша

12.025,12

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне мреже у Улици Ћамила Сијарића МЗ Диздаруша
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225.000,00

5.000,00

17.659,42
180.000,00
25.000,00

109.968,18

9.098,06
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821200

Набавка грађевина

Наставак изградње водоводне мреже у МЗ Уловић (од Черкезовића до Јокића)
800м

32.680,33

821200

Набавка грађевина

Изградња фекалног колектора у насељу Грбавица – Глухаковац уз
Плазуљску улицу

19.450,80

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње водоводне мреже у МЗ Диздаруша страна према Грчици

41.841,13

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње канализационе мреже у МЗ Поточари

45.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње водовода у Д. Брезику

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње колектора фекалног одвода у Д. Брезику

90.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње колектора "Жељезнички канал"

45.033,61

821200

Набавка грађевина

Иницијална средства за изградњу водовода у Рашљанима

821200

Набавка грађевина

Израда инвестиционо техничке документације

77.167,46

821200

Набавка грађевина

Наставак радова на изградњи водоводне мреже у Новом насељу у МЗ Поточари

45.000,00

821200

Набавка грађевина

Секундарна водоводна мрежа – Рашљани

90.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње канализационе мреже Маоча

90.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња фекалног колектора, трасом Ивичког потока

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне и канализационе мреже у МЗ Ивици

30.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња фекалне канализационе мреже у насељу Стари Расадник у дијелу Ул. М.
Спахе

20.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња канализације за насеље Доњи Брезик

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње фекалне канализације Ивички поток у МЗ Iвици

27.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне мреже у Улици Јоакима Вујића у МЗ Кланац

27.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња водовода у Улици др Мехмеда Спахе од Бродуше према Жутом
Мосту – Чардаклије, МЗ Стари Расадник

25.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње канализационе мреже у МЗ 1. мај

54.521,74

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње фекалне канализације у МЗ Ћосети

80.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње водоводне мреже Диздаруша

35.211,55

821200

Набавка грађевина

Изградња канализационе мреже у МЗ Доњи Брезик

35.774,05

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете у Ул. фра Серафина Зечевића МЗ Кланац

821200

Набавка грађевина

Изградња фекалне канализационе мреже у насељу Брод код дома, МЗ Брод

24.130,00

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне мреже у Дејтонској улици према кућама Мулалића

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне мреже од центра у МЗ Буковац до засеока Чивчије – Пекићи

26.187,56

821200

Набавка грађевина

Секундарна водоводна мрежа – Грбавица

28.385,99

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете Маркичићи – Горице у Д. Рахићу

821200

Набавка грађевина

Изградња и реконструкција ДВ 35 kV Крепшић – I фаза

53.389,00

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне и канализационе мреже у МЗ Вучиловац, Крепшић и Брод

76.375,92

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне мреже у МЗ 1. мај

15.375,00

821200

Набавка грађевина

Изградња канализационе мреже Улички пут (Смајл брдо) у МЗ Грбавица

25.837,53

821200

Набавка грађевина

Изградња и реконструкција водовода у засеоку Смајићи у МЗ Рашљани

27.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње водовода од главног пута до засеока Јовићи – до куће Ђоје
Јовића у МЗ Станови

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне мреже поред пута (Јовићи – 2) до куће Јовић Петра у МЗ
Станови

20.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње водоводне мреже у МЗ Брезово Поље – Ново Насеље

20.002,31

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне мреже у МЗ Горњи Зовик – засеок, Пешкири – Москови

7.000,00

821200

Набавка грађевина

Уградња водоводне пумпе на артеском бунару испред Дома културе у МЗ

5.000,00

3.765,46

217.367,90

113.612,50

180.000,00

5.000,00

1.652,30

Сеоњаци
821200

Набавка грађевина

Средства за ангажовање екстерног надзора и других послова логистике за
реализацију КБ

821200

Набавка грађевина

Изградња канализационе мреже у МЗ Грбавица

17.214,93

821200

Набавка грађевина

Измјештање трафоа у МЗ Шаторовићи

15.000,00

821200

Набавка грађевина

Постављање уличне расвјете у МЗ Дубраве – дионица уз пут Пањик и Билићи

5.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња канализационе мреже у МЗ Маоча

7.340,77

821200

Набавка грађевина

Уз предлог МЗ – наставак изградње водоводне мреже МЗ Вучиловац

5.143,51

821200

Набавка грађевина

Изградња НН мрежа на локалитету МЗ Брезово Поље Гњидавице 2 у дужини од
250 м или 5 бетонских стубова

2.427,21
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821200

Набавка грађевина

Изградња канализационе мреже у новом насељу Петковача у МЗ село Брезово
Поље и Брезово Поље

13.000,00

821200

Набавка грађевина

Појачање притиска воде у насељу Пирометал – Гредице

20.200,00

821200

Набавка грађевина

Зацјевљење фекалног канала од куће Карахасановић Бахрије до пута у МЗ
Шаторовићи

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња канализационе мреже у Смајловића сокаку у МЗ Брка

821200

Набавка грађевина

Припрема пројеката и изградња водоводне и канализационе мреже у градским и
приградским насељима

821200

Набавка грађевина

Припрема пројеката и изградња НН мрежа и јавне расвјете у градским и
приградским насељима

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне мреже у МЗ Рашљани

821200

Набавка грађевина

Изградња и опремање новог бунара на подручју Исламовца код Горњег Рахића

821200

Набавка грађевина

Пројектовање, изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже на
подручју Брчко дистрикта

170.739,19

821200

Набавка грађевина

Изградња система водоснабдијевања у МЗ Плазуље и МЗ Грбавица

150.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња канализације на потезу Горњи Рахић – Горњи Зовик

821200

Набавка грађевина

Наставак реализације пројекта – Жељезнички канал

300.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак реализације пројекта водоснабдијевања МЗ Грбавица

200.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња објекта водоснабдијевања за МЗ Горице, Плазуље и Вучиловац

200.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне мреже на потезу Брод – Малезијски пут (поред ФИС-а)

200.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете МЗ Мераје

821200

Набавка грађевина

Изградња водовода и канализације у Улици Ћамила Сијарића (Хоџ. брдо) у МЗ
Диздаруша

15.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње секундарне водоводне мреже у МЗ Станови

20.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња бунарске кућице са опремом на артеском бунару насеља Петковача у

10.000,00
258.444,97
94.467,00
100.000,00
63.406,55

20.000,00

5.000,00

4.860,20

МЗ Брезово Поље
821200

Набавка грађевина

Изградња секундарне водоводне мреже у Вукосавачкој улици (од бр. 211 до броја
217) у МЗ 1. мај

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња секундарне водоводне мреже у Вукосавачкој улици (од бр. 116а до
броја 118) у МЗ 1. мај

15.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете у Ул. Луке Ћеловића у МЗ Доњи Брезик

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете од читаонице према гробљу у МЗ Поточари

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете у МЗ: Сеоњаци, Горња Скакава, Приједор, Крепшић,
Горице, Доње Дубравице, Горњи Зовик – Бунарић, Доња Скакава, Бијела и
Српска Варош

17.999,03

821200

Набавка грађевина

Завршетак изградње уличне расвјете од Иваковића до Секулића

5.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње НН мреже и уличне расвјете према гробљу у МЗ Доња

5.000,00

4.000,00

Скакава
821200

Набавка грађевина

Наставак изградње канализационе мреже у МЗ Д. Брезик

63.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња водоводне мреже у МЗ 1. мај

12.024,33

821200

Набавка грађевина

Изградња водовода у Улици Рогозан – 2 у МЗ Диздаруша

28.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња водовода и канализације у Улици Рогозан 2 у МЗ Диздаруша

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње фекалног колектора трасом Ивичког потока у МЗ Ивици

28.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња двије ТС у насељу Стара Брка у МЗ Брка

45.000,00

821200

Набавка грађевина

Измјештање далековода у МЗ Ограђеновац

20.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња НН мреже у МЗ Брезово Поље

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња водовода у Улици Рогозан – 1 у МЗ Диздаруша

15.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете према Хабибовићима - МЗ Горњи Рахић

821200

Набавка грађевина

Проширење водоводне мреже према брду Штерац у МЗ Брка

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете у Улици Рогозан –2 у МЗ Диздаруша

821200

Набавка грађевина

Измијештање преосталог дијела надземног далековода до трафостанице у Грчици
(у дужини од 990 м) у МЗ 4. јул

20.155,50

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње артершког бунара у засеоку Фрањићи МЗ Горња Скакава

20.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете према мезарју (Карибашића брдо) у МЗ Горњи Рахић

4.922,79

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете у МЗ Брка

5.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња НН мреже и уличне расвјете у Улици Дидића сокак у МЗ Паланка

4.063,56

821200

Набавка грађевина

Измјештање стубова 10 kV далековода у засеоку Дамјановићи у МЗ Горњи

6.000,00

Брезик
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821200

Набавка грађевина

Изградња секундарне водоводне мреже на подручју Брчко дистрикта

203.905,61

821200

Набавка грађевина

Изградња уличне расвјете у засеоку Панићи у МЗ Слијепчевићи

821300

Набавка опреме

Набавка опреме за потребе Одјељења за комуналне послове

70.144,29

821300

Набавка опреме

Набавка моторних возила (теренско – путничко) и опреме за иста, Одјељења за
комуналне послове

65.347,30

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција и санација водоторња у МЗ Брезово Поље

10.553,75

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција фекалне канализације у Ул. М. Црњанског, Колобара

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Санација водоторња у МЗ Брезово Поље

50.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак реконструкције водоводне мреже (извориште Кишељак) у МЗ Горњи
Зовик

30.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција нисконапонске мреже Ламешићи – Домићи, МЗ Г. Скакава

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција нисконапонске мреже Лукићи, МЗ Бијела

7.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција и санација уличне расвјете (ледом оштећене) у засеоку Поља, МЗ
Витановићи

3.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција јавне расвјете у улици иза полигона (иза бензинске пумпе) у МЗ
Илићка

5.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција водоводне мреже у Улици Јоакима Вујића

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Завршетак уличне расвјете у МЗ Бодериште – од кипа Св. Илије

5.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Завршетак уличне расвјете у МЗ Бодериште

3.909,93

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција НН мреже и побољшање напона у новом насељу 1. мај у МЗ 1.

5.000,00

10.510,24

20.648,24

мај
821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција уличне расвјете у Улици Исака Самоковлије у МЗ 4. јул

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција нисконапонске мреже и постављање уличне расвјете у МЗ Улице и
Доњем Вукшићу

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак реконструкције НН мреже од куће Станке Јовића према кући Петра
Јовића у МЗ Станови

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција НН мреже и расвјете у МЗ Ланишта

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција бунара артеског у субартески код куће Хусеина Делића у МЗ
Ивици

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Довршетак изградње фекалног колектора у МЗ Брод

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција НН мреже и јавне расвјете на локалитету МЗ Рашљани

5.088,35

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција НН мреже и јавне расвјете на локалитету МЗ Поточари

10.791,86

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција уличне расвјете у градским улицама

31.288,91

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција уличне расвјете

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција сеоског водовода Златићи

10.227,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција канализационе мреже у Улици Бакије Селимовић према Бошковој
шуми

63.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција НН мрежа на локалитету МЗ Крбети

24

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ

8.000,00
15.000,00
2.367,87
7.250,18

1.272,90

4.702,33
12.255.535,96

2401

Пододјељење за заједничке послове и стручни надзор

245.599,27

24010001

Пододјељење за заједничке послове и стручни надзор

245.599,27

611100

Бруто плате и накнаде

185.575,90

611226

Јубиларне награде за стабилност у раду, поклони дје.

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

2.600,00

612100

Доприноси послодавца

8.383,37

613112

Трошкови превоза у земљи службеним средствима

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

613115

Трошкови дневница у земљи

550,00

613121

Трошкови превоза у иностранству јавним средствима

800,00

613122

Трошкови превоза у иностранству службеним средстви.

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

900,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

800,00

613126

Трошкови за визу и пасош

613127

Остали трошкови службеног пута

200,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

600,00

Награђивање службеника и намјештеника у складу са Законом о државној служби
Брчко дистрикта БиХ

3.000,00

20,00
1.200,00

10,00

20,00
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613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613411

Издаци за обрасце и папир

800,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

500,00

613416

Ситан инвентар

100,00

613419

Издаци за ост. административни материјал

100,00

613512

Дизел

500,00

613523

Регистрација моторних возила

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

800,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

1.000,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

613813

Осигурање возила

613815

Осигурање радника

613914

Услуге репрезентације

613922

Услуге стручног образовања

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Измјена меморанд. плочица на вратима, инвентурних плочица, визиткарте

100,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Мјесечна претплата паркиралишта

300,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Цвјетни аранжмани и вијенци

100,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Контрола испитивања квалитета и квантитета урађених капиталних пројеката од
стране интерног контролора

Затезна камата

10,00

80,00

Уградња ауто-гума

200,00
720,00
380,00
7.200,00

Трошкови котизације

1.000,00
7.050,00

20.000,00

2402

Пододјељење за путеве и паркове

10.860.833,11

24020001

Пододјељење за путеве и паркове

10.860.833,11

611100

Бруто плате и накнаде

345.874,95

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

3.900,00

611231

Накнаде за привремене и повремене послове

3.000,00

612100

Доприноси послодавца

9.968,62

613112

Трошкови превоза у земљи службеним средствима

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

500,00

613115

Трошкови дневница у земљи

400,00

613122

Трошкови превоза у иностранству службеним средстви.

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

500,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

400,00

613126

Трошкови за визу и пасош

200,00

613127

Остали трошкови службеног пута

613211

Издаци за електричну енергију

600,00

613321

Издаци за воду и канализацију

1.400,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613323

Издаци услуга одвоза смећа

613323

Издаци услуга одвоза смећа

613411

Издаци за обрасце и папир

2.500,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

1.300,00

613416

Ситан инвентар

1.000,00

613484

Материјал за чишћење

500,00

613485

Остали материјал

100,00

613485

Остали материјал

613511

Бензин

2.850,00

613512

Дизел

1.000,00

613523

Регистрација моторних возила

650,00

613712

Матер. за оправку и одржав. опреме

500,00

613713

Матер. за оправку и одржав. возила

900,00

30,00

50,00

20,00

4.800,00
Затезна камата

20,00
430,00

Затезна камата

Набавка и постављање плочица са кућним бројевима и називима улица, као и табли
са називима улица и тргова
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613722

Услуге оправки и одржавања опреме

5.800,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

613723

Услуге оправки и одржавање возила

613724

Услуге оправки и одржавања цеста, жељезница и мо.

Одржавање фонтана

613724

Услуге оправки и одржавања цеста, жељезница и мо.

Сервисирање опреме у фонтанама

613724

Услуге оправки и одржавања цеста, жељезница и мо.

Чишћење и прање улица

613725

Услуге одржавања паркова

Набавка садног материјала и одржавање мобилијара

613726

Услуге одржавања водовода и канализације

Одржавање јавних и зелених површина

613813

Осигурање возила

613815

Осигурање радника

800,00

613911

Услуге медија

200,00

613922

Услуге стручног образовања

Трошкови котизације

2.500,00

613922

Услуге стручног образовања

Трошкови стручног усавршавања

1.000,00

613927

Огласи

613935

Услуге израде натписа

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Израда пројеката и пројектног надзора

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Трошкови жалбеног поступка

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Услуге агенција за чишћење

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Цвјетни аранжмани и вијенци

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

821200

Набавка грађевина

Изградња моста у Берковцу, Г. Рахић

15.000,00

821200

Набавка грађевина

Асфалтирање новопресјеченог пута у засеоку Томићи у дужини од 1.000 метара у
МЗ Горње Дубравице

20.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње пјешачке стазе у Улици Улички пут према главном путу у МЗ
Глухаковац

15.000,00

821200

Набавка грађевина

Иницијална средства за пројектовање пута Игњићи у дужини од 230 м у МЗ
Вучиловац

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња пјешачке стазе од млина Ћосић према Новом насељу Лончари

15.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње тротоара од пута Брчко–Тузла до бетонаре у Горњем
Брезику у МЗ Горњи Брезик

27.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње и асфалтирање улице која се одваја од пута М 14.1 код
игралишта малих спортова до капеле у МЗ Гредице 1

20.000,00

821200

Набавка грађевина

Санација штете – Изградња моста преко ријеке Тиње (замјена оштећеног челичног
моста новим) у МЗ Бијела према засеоку Цвијановићи – поткомпонента 2А

31.060,01

821200

Набавка грађевина

Наставак зацјевљења I фазе потока Кукавица у МЗ Мујкићи и Глухаковац

821200

Набавка грађевина

Изградња тротоара од Шаторовића до Р. Брда

821200

Набавка грађевина

Изградња моста у заселку Рогозан у МЗ Улице

821200

Набавка грађевина

Пројектовање и израда одвода површинских вода са тротоаром у другој улици
лијево од капеле у насељу Пирометал к. ч. 349/35

821200

Набавка грађевина

Иницијална средства за изградњу пута број парцеле 163/21 и 192/12 у МЗ Грбавица

821200

Набавка грађевина

Изградња нове улице у МЗ Мујкићи између Дејтонскеулице и Улице Мујкићи III

20.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње тротоара од Р. Брда до Шаторовића

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње и просијецање Улице Милене Павловић-Барили, спој са

15.000,00

Уградња ауто-гума

1.600,00
5.400,00
10.000,00
3.000,00
399.500,00
80.000,00
440.300,00
1.500,00

4.000,00
100,00
4.110,00
1.000,00
500,00
3.900,00
100,00
100,00

300.000,00
10.000,00
8.000,00
20.000,00
5.000,00

Бањалучком, МЗ Мујкићи
821200

Набавка грађевина

Завршетак изградње тротоара у МЗ 4. јул, Улица Петра Кочића

821200

Набавка грађевина

Пројектовање моста према кући Равкић Фаиза, Рашљани

4.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња 2 аутобуска стајалишта у МЗ Горња Скакава

6.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак просијецања крака Улице Михајла Пупина према кући бр. 59, МЗ Грчица

821200

Набавка грађевина

Изградња пјешачког моста у МЗ Горњи Рахић, насеље Берковац

5.000,00

821200

Набавка грађевина

Пројектовање и рјешавање имовинских односа дијела Улице Адила Чокића према
Улици Јусуфа Пекића, МЗ Ријеке

5.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња пјешачке стазе од кафе Мимоза према Лажи у МЗ Бијела

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Пројектовање и изградња пута к. ч. 1118 и 1117/12 к. о. Поточари, МЗ Поточари

20.000,00

821200

Набавка грађевина

Пројектовање моста у Мујкановића сокаку преко Рашљанске ријеке у МЗ
Маоча

10.000,00
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821200

Набавка грађевина

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

20.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња фонтане "Рибица" на новој локацији према Регулационом плану Центар
Брчко (додатна средства)

821200

Набавка грађевина

Ревизија пројектне документације, технички пријем, потребне сагласности за
реализацију одобрених капиталних пројеката

12.107,50

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње тротоара уз тзв. Паланачки (нови) пут у МЗ Паланка

20.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња моста у МЗ Рашљани у насељу Династија код куће Хоџић Шевалије

30.000,00

821200

Набавка грађевина

Просијецање улице на к. ч. 3738/2 према парцели к. ч. 3732/1, к. о. Брчко 4, МЗ
Стари Расадник

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње тротоара Снагићи–Плавотићи у МЗ Боће

15.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње тротоара у МЗ Ријеке

30.000,00

821200

Набавка грађевина

Пројектовање и почетак изградње улице спој Росуља према Дому здравља у МЗ
Колобара

15.000,00

821200

Набавка грађевина

Иницијална средства за реализацију пројекта постављања "Бејли" моста на путу
Дренова – Марковић Поље

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња приступног пута за парцелу к. ч. 997/2, к. о. Брезик

821200

Набавка грађевина

Изградња тротоара у новом насељу Сандићи у МЗ Сандићи

17.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња пјешачке стазе од кафе-ресторана Мимоза Бијела према МЗ Дубраве

17.000,00

821200

Набавка грађевина

Додатна средства за изградњу тротоара (десна страна) из смјера града у

30.000,00

250.000,00

5.000,00

Бањалучкој улици
821200

Набавка грађевина

Наставак изградње пјешачке стазе од Крепшића према Лончарима у МЗ Крепшић

821200

Набавка грађевина

Изградња тротоара од тржног центра Жељо до раскрснице на 4. јулу

821200

Набавка грађевина

Израда пројектне документације за нове улице – Суљагића сокак и Башескија у
МЗ Бродуша

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Просијецање саобраћајнице кроз Росуље, од моста Кланац–Росуље до
раскрснице код болнице

90.000,00

821200

Набавка грађевина

Просијецање улице иза "Брчко Гаса" д. о. о. до парцеле к. ч. 1574/1 и 1572/1

27.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња пјешачке стазе у Горичкићима, МЗ Боће

821200

Набавка грађевина

Изградња пјешачке стазе од улаза у Г. Зовик према центру села, МЗ Горњи
Зовик

33.775,60

821200

Набавка грађевина

Изградња тротоара према објекту д. о. о. "Силс" Горњи Рахић

14.050,00

821200

Набавка грађевина

Завршетак изградње моста засеок Рогозан у МЗ Улице

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња тротоара и зацјевљивање канала Мајевичка кућа – Близна, МЗ Доњи
Брезик

49.155,26

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње пјешачке стазе у МЗ Церик поред магистралног пута МЗ
Церик

821200

Набавка грађевина

Просијецање Улице браће Дервишевића у МЗ Ивици

20.000,00

821200

Набавка грађевина

Иницијална средства за изградњу Улице браће Дервишевића у МЗ Ивици

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Просијецање Дејтонске улице код броја 23

9.017,20

821200

Набавка грађевина

Изградња пјешачког моста у реону Берковца у МЗ Г. Рахић

4.610,00

821200

Набавка грађевина

Изградња тротоара у Бањалучкој улици и Дејтонској до бензинске пумпе
Антуновић

8.666,20

821200

Набавка грађевина

Иницијална средства за изградњу Улице браће Дервишевића у МЗ Ивици

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња пјешачке стазе у МЗ Гредице 2 од пута М 14.1 ка центру МЗ Гредице
2

10.663,40

821200

Набавка грађевина

Изградња тротоара од пута Брчко–Тузла до бетонаре у Горњем Брезику МЗ Г.
Брезик

7.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња пјешачке стазе која спаја улицу уз џамију и улицу прије џамије у МЗ
Омербеговача

4.134,20

821200

Набавка грађевина

Завршетак радова на изградњи моста код Фахира Исића МЗ Рашљани

16.430,00

821200

Набавка грађевина

Пројектовање и изградња улице од Капеле поред трговине Шарић до краја у дужини
од 350 м к. ч. 349/11 у к. о. Гредице, насеље Пирометал Гредице I

27.000,00

821200

Набавка грађевина

Просијецање Улице Кулина бана у МЗ Кланац

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња нове улице до парцеле к. ч. 3411 у МЗ Кланац

20.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње тротоара МЗ Брка према Горњем Рахићу

24.847,20

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Додатна средства за наставак асфалтирања Новобродске улице

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Завршетак реконструкције крака Ул. Ајановић у МЗ Колобара (од Техничке школе
према Фицибајеру)

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Додатна средства за асфалтирање пута насеље Пећине КО Маоча

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција дијела Ул. Х. А. Тача у насељу Росуље (од трафостанице према
мосту) у МЗ Мераје

20.000,00
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821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак изградње тротоара у МЗ Бродуша из смјера пруге ка мосту на Кланцу
(десна страна)

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Израда пројектне документације за изградњу пута у МЗ Брка (тзв. Џајића пут
поред Кинга)

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање у Улици Бакије Селимовића од броја 27 до броја 39 у МЗ Ивици

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања Новобродска ул. у МЗ Брод

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута поред куће Ахметбашић Мустафе у МЗ Паланка

12.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање Ул. Диздаруша 1 од куће Карахасановић Шефика

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу Ул. Суљагић сокак
са припадајућим краковима у МЗ Бродуша (ставка укључује извођење
грађевинских радова на реконструкцији и изградњи)

50.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Израда пројектне документације за реконструкцију улица Е. Мулабдића и проф. М.
Синанагића у МЗ Центар 5

12.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута Паланка – Горњи Рахић у МЗ Паланка

13.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Изградња пута у МЗ Брка, поред џамије (Стара Брка) према Међицама

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање Улице Алосмана Топчића

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање Ул. Алосмана Топчића, МЗ Мераје

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута према Бан брду у МЗ Бодериште

13.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Иницијална средства за пројектовање и почетак изградње Пешталића сокака у МЗ

10.000,00

5.000,00

Брка
821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања Ул. Дервиша Сушића према МЗ 4. јул, Диздаруша

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање ул. поред куће Хоџић Ахмеда, Шаторовићи

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање споја Улице Бареш и улице IV јул 4

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

На постојећим тротоарима МЗ Мераје до пруге у МЗ Бродуша, извршити спуштање
постојећих ивичњака за несметано кретање инвалидних лица

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања дијела Улице фра Мажуранића до моста на ријеци Зовичици

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Пројектовање и почетак изградње пута Брежђа–Табаци

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Додатна средства за асфалтирање пута поред школе, главни пут Паланка–Боће

13.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања Улице Бареш у МЗ Диздаруша (од броја 72 до броја 93)

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање дијела Улице Лејлића у МЗ Глухаковац, од раскрснице према кући
Мирсе Калесића

10.800,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Изградња дијела Улице Суље Кахримана у МЗ Кланац, крак улице од пружног
пријелаза за МЗ Ријеке према Личком мосту

35.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута у засеоку Кларићи у МЗ Боће

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање у Улици Бакије Селимовића од броја 68 до броја 78 у МЗ Ивици

25.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Пројектовање бочних кракова Улице Бареш

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута према кући Јозе Шољић, МЗ Улице

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање и зацјевљење пута "Махала" ка Џеваду Муратовићу, МЗ Рашљани

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Замјена коловоза и подземних инсталација у Крфској у дужини од 350 м,
МЗ Грчица

45.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Замјена коловоза и подземних инсталација у Крфској улици у дужини до 350
метара, МЗ Грчица

45.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција асфалта и тротоара у Ул. Ахмета Кобића у дужини од 160 метара,
МЗ Брчко Ново

49.500,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута у засеоку Китићи, крак према Лукићима, МЗ Вучиловац

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Спој Улице Радивоја Кораћа са Улицом Николе Тесле, МЗ Грчица

30.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута према кући Боре Пудића, МЗ Грбавица

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак изградње тротоара у Горичкићима у МЗ Боће

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање Томића пута, МЗ Горице

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција пута Брчко–Штрепци, дионица од Боћа према Брчком

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута Мркоњићи (Марко Мркоњић), МЗ Улице

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција пута у засеоку Пејићи на к. ч. 3458 к. о. Скакава Доња

30.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута у Слугановићима, према кући Марка Слугановића (100 м),

10.000,00

7.000,00

20.000,00
180.000,00

Витановићи
821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута према кући Маријана Августиновић Уче (100 м) Приједор

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута, десна страна од плавог моста, МЗ Горњи Рахић

27.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање и уређење пута ка малом игралишту, МЗ Чанде

36.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута у насељу Хукељи ка Ахмету Зајићу, МЗ Ограђеновац

20.000,00
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821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

МЗ Ивици – реконструкција улице Ј. Игњатовића

45.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута Мартиновићи–Гељићи, МЗ Д. Скакава

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута Лујићи–Стокановићи, засеок Лујићи, МЗ Сандићи

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Проширење Улице Лејлића насеље Глухаковац

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања Улице Лејлића од броја 173 до броја 167 МЗ Глухаковац

27.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање (спајање пута) од куће Ибрахимовић Бериза до куће Ковачевић
Ехлимана бр. 12, МЗ Диздаруша

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута Шумари МЗ Сандићи

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак радова у засеоку Васићи, МЗ Трњаци

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање Улице Заима Мушановића од броја 38А у МЗ Диздаруша

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Завршетак асфалтирања пута Томшића пут Дубраве

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак изградње мини обилазнице Чардаклије (додатна средства)

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Завршетак асфалтног пута према Зајићима насеље Хукељи

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута Бикића сокак према кући Јусуфа Курталића, МЗ Маоча

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак изградње Улице Милене Павловић-Барили у МЗ Мујкићи

13.954,36

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак изградње асфалтног пута Ћосети–Маоча

27.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција пута од улаза у мјесну заједницу Чанде до мјесног дома

36.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута у Новом насељу Обреновићи у МЗ Горњи Брезик

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Рјешавање одводње оборинских вода Грчица – Диздаруша у МЗ Грчица –
завршетак I крака оборинског колектора у Ул. Стевана Мокрањца

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута на парцели број 3496/1 к. о. Брчко 1 по излагању – нови премјер
испред постојећих гаража, а иза зграде која представља дио Улице бискупа Јосипа
Стадлера од броја 9 до броја 1, Ново Брчко

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак реконструкције дијела Улице Узуновића

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута према спомен-кући Бошка Перића Пеше

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање Улице Алексе Шантића, МЗ Српска Варош

59.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања Ул. Јосипа Козарца, крак бр. парцеле 601/1, МЗ 4. јул

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута према Маочи, МЗ Ћосети

45.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута у Улици Бакије Селимовић у дужини од 100 м (лијеви крак) до
броја 86, МЗ Ивици

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута поред просторија МЗ Плазуље, лијево, други пут према кућама
Вуковића, Бигића...120 м у МЗ Плазуље

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута к. ч. 514 у МЗ Трњаци

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута к. ч. 169 у мјесној заједници Бузекара

31.500,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута од Мераје до капеле, МЗ Липовац

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција Улице Људевита Гаја ка солитеру поред обућара "Гуливера" у МЗ
Центар 4

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута заселак Додићи у МЗ Бузекара

19.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања Ул. Ивана Мажуранића (бр. парцеле 2832/16, 2835 к. о.

30.000,00

8.000,00

200.000,00

8.000,00
23.192,20

700.000,00
4.000,00

Брчко 3), МЗ 1. мај
821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута к. ч. 321 у МЗ Брезово Поље Село

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција дијела Улице Јосипа Козарца, МЗ 4. јул

30.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање Улице Фазловића, МЗ Бродуша

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута к. ч. 712 у МЗ Трњаци

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање дијела Ул. Љ. Крсмановића, од бр. 105 до бр. 117, МЗ Доњи Брезик

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Санација штете – Реконструкција моста преко ријеке Тиње (Бранков мост) у МЗ
Бијела у засеоку Цвијановићи – поткомпонента 2А

60.380,36

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Санација штете – Реконструкција оштећења узрокованих поплавама на локалном
путу Л-3 Маоча – Рашљани – поткомпонента 2А

22.523,55

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Санација штете – Реконструкција оштећења узрокованих поплавама на локалном
путу Л-22 Маоча – Исламовац – поткомпонента 2А

20.675,16

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Додатна средства за асфалтирање пута МЗ Ријеке од фирме Кајзер до Чардаклије

200.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Пројектовање и уређење дијела макадамског пута (к. ч. 4199/9, 4109/9, 4190/8,
4190/7) к. о. Брод, МЗ Брод

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција пута према Радошевићима, МЗ Доње Дубравице

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција пута са изградњом оборинске канализације у МЗ Г. Рахић код
куће Каралић Касима

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута Мендеши – према Пигиној кући, МЗ Бијела

10.000,00
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821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута према кући Стјепана Вилушића, МЗ Бијела

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута према кући Славке Дејановић, МЗ Бијела

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута према кући Анте Ламешића, МЗ Г. Скакава

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута од релеја према Кајкићима, МЗ Г. Скакава

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак радова на асфалтирању пута од Дома према Калајџијама у МЗ

10.000,00

Штрепци
821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Исправљање двије кривине на путу Сандићи–Кобилић–Брезик у брду Габела

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута Нинићи–Њиверице у МЗ Боће

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута од Рашљана до Горње Скакаве

67.500,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање Улице Ћамила Сијарића, МЗ Диздаруша ка Тањићима

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута Мемића код Мемић Самида, МЗ Шаторовићи

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута у засеоку Видовићи према кући Стојана Симића, дужина 350 м,
МЗ Крбети

40.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута Живковићи – Грујићи у МЗ Трњаци

27.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута Петровићи, МЗ Доњи Брезик

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Завршетак асфалтирања пута у засеоку Лукићи, к. ч. 480, МЗ Крбети

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција пута кроз МЗ Трњаци, МЗ Трњаци

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута к. ч. 699 у МЗ Трњаци

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута према кући Видана Радошевића у МЗ Боће

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање Улице Кланац I

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак реконструкције Крфске улице у МЗ Грчица

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак изградње пјешачке стазе у МЗ Доњи Брезик, дио који није завршен у Ул.
Љубомира Крсмановића до пјешачког прелаза за школу

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Насипање коловозног застора макадамских путева насипним материјалом у МЗ
Крепшић II, Горице, Марковић Поље, Ланишта, Вукшић, Доњи Рахић, Липовац,
Уловић, Витановићи, Улице

14.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута, од главног пута према кући Миодрага Андрића у МЗ Уловић

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута према Ловрићима у МЗ Доњи Рахић

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута према гробљу у МЗ Доњи Рахић

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција и асфалтирање Сеновић пута у МЗ Горице

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута од насељеног мјеста Ђукићи према главном путу у
МЗ Липовац

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција моста на излазу из села према Обједу у МЗ Крепшић 2

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Пресијецање цесте и постављање бетонских цијеви код зграде МЗ Крепшић 2

12.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак реконструкције асфалтног пута од Шуковице према Доњем Вукшићу у
МЗ Вукшић

35.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција и насипање пута Ендек у МЗ Вукшић

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Завршетак асфалтирања Улице Јосипа Козарца у МЗ 4 Јули

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута број 486/2 у дужини од 120 метара у МЗ Трњаци

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Завршетак асфалтирања Гајића пута у МЗ Поточари

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак реконструкције пута према Цркви у МЗ Горњи Зовик

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак изградње и асфалтирање улице од капеле поред трговине Шарић до краја у
дужини од 350м, к. ч. 349/11, к. о. Гредице

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак реконструкције Улице Људевита Гаја поред обућара Гуливер ка солитеру,
МЗ Центар 4

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак изградње и асфалтирања улице у МЗ Глухаковац, Плазуљска 27ц према
Сребреничком сокаку

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута од куће Слободана Пудића до куће Жарка
Варцаковића у МЗ Грбавица

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање првог пута на лијевој страни од главног пута према Пљоштарама у
МЗ Грбавица

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута до куће Цвијетина Игњића у МЗ Вучиловац

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута у Мајсторовићима у МЗ Вучиловац

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Пројектовање и почетак изградње наставка Улице 11 у МЗ Илићка

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Уређење парка код школе у МЗ Илићка

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање улице иза полигона (иза бензинске пумпе) и рјешавање проблема
оборинских вода у МЗ Илићка

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Уређење зелених површина у МЗ Илићка у складу са регулационим планом

294

7.000,00

7.000,00

5.000,00

5.000,00
20.000,00

Планска година:
Економски
код:

Врста расхода

Опис расхода

2017.

Буџет 2017.

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута према кући Стјепана Мркоњића у МЗ Улице

12.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција и насипање пута к. ч. 326/91 к. о. Брод

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута према Милану Којићу МЗ Горњи Брезик

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пјешачке стазе у МЗ Поточари

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак изградње асфалтног пута према дому за старе у МЗ Горњи Брезик

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута у новом насељу Обреновићи, МЗ Горњи Брезик

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута од куће Невенке Гајић према главном путу у МЗ Горње
Дубравице

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Насипање макадмских путева у МЗ Грбавица, Плазуље, Вучиловац, Крепшић 1

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута к. ч. 484 од куће Лазе Симикића према главном путу у МЗ

20.000,00

5.500,00

Крбети
821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута од куће Николе Пантелића према споменику и
главном путу у МЗ Буквик

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута Л - 5 од Сарића према Мртвици у МЗ Ражљево

25.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција некатегорисаног пута Ражљево–Крбети–Бузекара кроз засеок
Томићи

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Уређење макадамског пута к. ч. 608 к. о. Поточари у МЗ Поточари

12.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута – преко пута цркве у МЗ Поточари

30.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута Тадићи – Кисићи у МЗ Горњи Брезик

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута Вукосавачка улица од броја 137 до броја 140 у МЗ 1.

10.000,00

Мај
821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање улице поред складишта у МЗ Поточари

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција и насипање пута к. ч. 16/3 к. о. Грбавица

5.500,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања Ул. Милана Хаџиристића к. ч. 196/3 у МЗ Грчица

4.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута у засеоку Томићи у МЗ Горње Дубравице

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута у засеоку Петровићи у МЗ Горње Дубравице

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута у насељу Анић – Шумари Ул. Јуре Каштелана број 75 и 76, к. ч.
1829-/1 у МЗ Доњи Брезик

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута уз фудбалско игралиште Ул. Љубомира Крсмановића од
броја 115 до броја 143 у МЗ Доњи Брезик

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања Улице Улички пут к. ч. 353/2 к. о. Брчко 2 у МЗ
Глухаковац

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута к. ч. 1102/5 у МЗ Плазуље

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтираје пута к. ч. 253 к. о. Вучиловац у МЗ Вучиловац

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута од циглане до куће Тодора Митровића у дужини 200 м
у Новом насељу Брезово Поље

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Одвод оборинских вода и изградња тротоара од раскрснице према кући Саве
Томића у МЗ Ражљево

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција пута на к. ч. 50/3 к. о. Брезово Поље

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Завршетак изградње и асфалтирање са регулисањем раскрснице код трафостанице
горња улица Марићи до трафостанице

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања Ул. Адила еф. Чокића у МЗ Ријеке (први крак десно поред
џамије)

25.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута поред сточне пијаце к.ч. 752 у МЗ Горњи Брезик

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута Горња Скакава – Мојка у МЗ Горња Скакава

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута Липовац–Биберовићи у МЗ Горња Скакава

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак изградње асфалтног пута Лончаревићи–Подаревац у МЗ Горња
Скакава

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак изградње асфалтног пута Ламешићи у МЗ Г. Скакава

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута Липовац–Биберовићи у МЗ Бијела

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута према православном гробљу, МЗ Бијела

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута Грујићи–Живковићи у МЗ Трњаци

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Довршетак асфалтирања пута Јурићи у МЗ Приједор

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Насипање пута у дужини од 1.500 метара у МЗ Станови

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Уређење дијела пута к. ч. 12 – к. ч. 858 у МЗ Слијепчевићи

13.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута у засеоку Шумари у МЗ Сандићи

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Засеок Лујићи –наставак асфалтирања пута од раскрснице према кући Вида

15.000,00

Максића у дужини од 140 метара у МЗ Сандићи
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821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање дијела Семберске улице од броја 20 до броја 18б, поред складишта
Рикановић у МЗ Доњи Брезик

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Завршетак асфалтирања пута према кући Илије Мићић у МЗ Ражљево

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Завршетак асфалтирања пута Гељићи, МЗ Бијела

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута Возетићи у МЗ Дубраве

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута у засеоку Мартићи у МЗ Штрепци

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања путау засеоку Пејићи у МЗ Штрепци

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Насипање коловозног застора макадамских путева насипним материјалом, МЗ
Д. Скакава, Пољаци, Јагодњак, Башче

40.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Насипање коловозног застора макадамског пута Обори насипним материјалом,
МЗ Јагодњак

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута од капеле према Тиквићима – Бугарови, Башче у МЗ
Јагодњак

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Насипање коловозног застора макадамских путева насипним материјалом, МЗ
Пољаци

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута Подаревац у МЗ Горња Скакава

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Насипање коловозног застора макадамских путева насипним материјалом у МЗ
Доња Скакава

50.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак реконструкција пута Тополик–Приједор, МЗ Приједор

70.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Насипање коловозног застора макадамског пута – Пањик у МЗ Дубраве

10.000,00

6.000,00

насипним материјалом
821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак изградње пјешачке стазе Лукићи– Раскрижје у МЗ Дубраве

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута према кући Туње Радошевић у МЗ Дубраве

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута Чулићи–Матијевићи у МЗ Сеоњаци

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута према НК "Динамо" у МЗ Приједор

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција пута на парцелама к. ч. 146/38, 146/33, 146/26 и 146/23 које се
налазе у к. о. Грбавица у МЗ Плазуље

30.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Замјена пода на мосту "Марићка" у МЗ Д. Скакава

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута к. ч. 478 – Симикићи у МЗ Крбети

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута Петровићи у МЗ Доњи Брезик

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Пројектовање, изградња и асфалтирање (проширење главне улице) од трговине Зарић
до капеле у МЗ Гредице 1

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута према кући Саве Ђурића у МЗ Ражљево

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута Улица Ратка Крпића у МЗ Горњи Брезик

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Завршетак асфалтирања Улице Улички пут, друга улица лијево у МЗ Глухаковац

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања главног пута кроз Гајеве у МЗ Буквик

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута кроз Вујичиће у МЗ Буквик

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута кроз село Лукавац према Џигурама у МЗ Буквик

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута кроз Џигуре у МЗ Буквик

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање дијела Ул. Љ. Крсмановића од бр. 286 у МЗ Доњи Брезик

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање дијела Ул. Љ. Крсмановића од бр. 296 до бр. 304 у МЗ Доњи Брезик

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Садња стабала дрвећа у МЗ Илићка у складу са регулационим планом у МЗ Илићка

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Завршетак асфалтирања крака Улице Николе Шопа од броја 62 до броја 68 у МЗ
Гредице 1

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање крака пута к. ч. 487 (ка кући Д. Лазаревића у МЗ Крбети) у МЗ
Крбети

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута у засеоку Додићи у МЗ Бузекара

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута на локалитету Гњидавица бр. 2 у дужини од 300 метара у МЗ
Брезово Поље – Ново насеље

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута од регионалног пута Брчко–Бијељина до куће Преде Петровића
у дужини од 100 метара у МЗ Брезово Поље – Ново насеље

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута к. ч. 321 у МЗ Брезово Поље село

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута к. ч. 860/1 у МЗ Брезово Поље – село

12.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута к. ч. 28 (од пилане Симић према кући Драгана Лукића) у МЗ
Крбети

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута поред куће Милутина Радовановића према Петковачи
у МЗ Брезово Поље – село

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Уређење дијела пута к. ч. 489 у МЗ Крбети

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута Микић Савићи–Петровићи у МЗ Бузекара

10.000,00
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821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Уређење пута к. ч. 974 у МЗ Бузекара

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Регулисање оборинских вода на дијелу пута к. ч. 127 и к. ч. 118 у МЗ Бузекара

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута у засеоку Илићи у МЗ Брезово Поље – село

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута према кући Ракић Зоре, МЗ Гредице 2

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање, Крфска улица, МЗ Грчица

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Замјена коловоза са израдом пројектне документације у Ул. С. сокак, крак
Тракошевићи, МЗ Бродуша

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Пројектна документација Ул. Кожара од бр. 15 лијево нова улица, МЗ Бродуша

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање крака Вукосавачке улице од броја 181 до броја 189 у дужини од 270
м у МЗ 1. мај

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута засеок Бабићи, Томић Лука у МЗ Бијела

5.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута засеок Никићи (Чанчаревићи) у МЗ Бијела

5.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак изградње пјешачке стазе засеок Сељани, МЗ Дубраве

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута засеок Шимићи, МЗ Уловић

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута до куће Бошњак Пеје, МЗ Приједор

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута према кући Бербић Сенада Горњи Рахић

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута Доње Дубравице – Бодериште – Репино Брдо у МЗ
Доње Дубравице

40.500,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање Улице Ћамила Сијарића до броја 91

25.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција Улице Бакије Селимовића (поткова) од куће Делић Мирсада
према кући Мехмедовић Мехмеда

17.683,40

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање Омладинске улице, МЗ Ријеке

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута засеок Јозићи, МЗ Доњи Вукшић

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање дијела Улице Љубомира Крсмановића од главног пута ка броју 59 –
лијево, МЗ Доњи Брезик

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Завршетак асфалтирања пута дионица Илићи, МЗ Штрепци

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција и санација Ул. Павла Савића од броја 37 до броја 87, са спајањем
на улицу Илићка 11, МЗ Грчица

63.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање крака Улице Мусе Ћ. Ћатића десно поред џамије МЗ Кланац

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута према гробљу у Плазуљама–Горицама у МЗ Горице

4.564,21

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута засеок Стјепковица према кући Тадије Тадића, МЗ Приједор

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута Подаревац–Лончаревићи, МЗ Горња Скакава

7.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање Улице Бакије Селимовић од 153 до 95, МЗ Ивици

63.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута Сендићи у МЗ Горице

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута засеок Павићи, МЗ Витановићи

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања од куће Иве Босанкић према главном путу, МЗ Витановићи

25.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута према кући Марка Илијић, МЗ Крепшић

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута према кући Иве Јозић, МЗ Крепшић

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута од мераје према кући Грге Ковачевић, МЗ Д. Рахић

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута у засеоку Краљевићи у МЗ Слијепчевићи

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање крака Улице Суљагића сокак, МЗ Бродуша

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута Међаци–Јурићи, МЗ Г. Скакава

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута засеок Пурашевина, МЗ Станови

5.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута према кући Мишка Чумуровић, МЗ Бијела

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута према кући Мате Токина, МЗ Бијела

7.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута према кући Тадије Гељић, МЗ Бијела

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута према кући Грге Јурковић, МЗ Бијела

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање Семберске улице у МЗ Брезик

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Завршетак асфалтирања пута Марошевић–Анђеловићи, МЗ Дубраве

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Завршетак асфалтирања пута Хрговчићи, МЗ Дубраве

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Завршетак асфалтирања пута Циганлук у МЗ Горњи Рахић

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута лијеви крак Стара ковачница у МЗ Попово Поље

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута према кући Иве Марошевић, МЗ Дубраве

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција пута од магистралног пута М 14.1 поред цркве до локалног пута
Л1

297

8.000,00
20.000,00
5.000,00
34.200,00
6.410,32
15.000,00

5.000,00

8.000,00

9.190,00

1.990,21

8.000,00

2.931,44
10.000,00
5.369,41
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821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања од Јурковића према Шајкановићима, односно католичком
гробљу у МЗ Бијела

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Израда пројектне документације за реализацију одобрених капиталних пројеката

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција улице – спој Херцеговачке улицее са Ул. Ј. Чампаре 100 м, МЗ
Центар II

80.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање ул. спој Нушићева – Клостерска, МЗ Центар 4

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција локалног пута Л 11 Село Брезово Поље – Попово Поље – Ражљево
према Мртвици, дионица од магистралног пута М 14.1

12.176,57

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак санације асфалтног пута у засеоку Снагићи, МЗ Боће

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Изградња крака Улице Јована Јовановића Змаја према Луци у дужини од око 120
м у МЗ Српска Варош

25.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција цесте у Чађавцу, засеок Бркићи

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција дијела пута у засеоку Лукићи према Буковцу, МЗ Улице

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Замјена дијела коловоза улице према Башићима до бр. 330, МЗ Маоча

36.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута у МЗ Бијела, засеок Јурковићи

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција Улице Арифа Дервишевића од бр. 1 у МЗ Кланац

36.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута на локалитету 3, МЗ Брезово Поље, Ново насеље

33.757,49

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција локалног пута Л 17 Пурашевина–Крбети, дионица између
Бузекаре и Крбета

90.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција некатегорисаног пута Брезово Поље село – Слијепчевићи

90.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција пута Л 9 Г. Рахић–Џигуре–Буквик, дионица Ћосети–Вујичићи

45.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање Семберске улице од бр.18А МЗ Доњи Брезик

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција пута Доње Дубравице – Бодериште

45.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута према Вићи Станишићу у МЗ Горњи Брезик

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Контролна испитивања изведених радова и употребљених материјала

9.272,30

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Пројектовање, геомеханичка испитивања, надзор и инвестиционо-техничка

5.535,76

6.611,68

документација за реализацију капиталних пројеката
821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање крака Ул. браће Кауриновића у МЗ Грчица

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање лијевог крака пута Јовићи (к. ч. 857 и 707/2) у МЗ Б. Поље село

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута у новом насељу Обреновићи (бр. парцеле 850), МЗ Горњи

20.000,00

Брезик
821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање Улице Алосмана Топчића, МЗ Мераје

40.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута кроз засеок Крушик у МЗ Сандићи

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута Новаковићи у МЗ Брезово Поље - село

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција локалног пута Л 4, дионица Зовик–Штрепци

22.237,59

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута к. ч. 1113 и 1114 Пурашевина у МЗ Станови

18.315,20

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање цесте у засеоку Брдо према кући Иве Радошевић, МЗ Боће

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак изградње и асфалтирање Ул. Михајла Лалића, МЗ 1. мај

27.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Завршетак асфалтирања пута Пирометал–Марићи у МЗ Гредице 1

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Иницијална средства за асфалтирање Вукосавачке улице МЗ 1. мај

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута од куће Ружице Цвјетиновић према главном путу у МЗ Горње
Дубравице

45.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута у засеоку Гајићи у МЗ Горње Дубравице

18.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута према Рајку Арсенићу у МЗ Крепшић

13.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута Станови–Поточари кроз викенд насеље МЗ Станови

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута према кући Вукосаве Лукић у МЗ Вучиловац

18.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање крака Улице браће Кауриновић у МЗ Грчица

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање Улице Николе Тесле од бр. 21 до бр. 25 у МЗ Грчица

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута према Пери Радовановићу и даље према гробљу у МЗ
Доња Брка

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Пројектовање и почетак радова на изградњи моста у МЗ Маоча, локација "Бољи
живот"

44.172,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута к. ч. 478 Симикићи у МЗ Крбети

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања VI улице МЗ Илићка

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута у засеоку Шумари према кући Чедомира Перића у МЗ
Бузекара
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821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања крака Ул. Близна бр. парцеле 539 у дужини 50 м у МЗ Д.
Брезик

7.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута Сељани (Возетићи) МЗ Дубраве

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута према мјесном гробљу у МЗ Бузекара

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута у Репином Брду –пут Просина

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција тротоара у Кантарџића улици у МЗ Колобара

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција и санација Улице Павла Савића од бр. 37 до бр. 87, МЗ Грчица

63.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање крака Улице Стари Расадник према дијелу Улице Хоџарино брдо МЗ
Стари Расадник

36.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање улице у МЗ Бродуша од Фазловића до Тракошевића

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција Улице Ферхата Мујановића насеље Мујкићи

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање улице између бројева 272 и 274, Мостарска улица МЗ Брод

25.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак изградње и асфалтирања Ул. Стевана Мокрањца поред складишта Славуј
према новом насељу МЗ Грчица

27.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута Ћосети–Вујичићи (брдо Ћосети)

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција и проширење пута од моста код фирме "Каизер" према
регионалном путу Р 460 МЗ Ријеке

72.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање главномг пута кроз насеље Ћосети са оборинском канализацијом

27.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Изградња трим-стазе око градског парка, МЗ Центар

75.600,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање сокака у МЗ Рашљани према кући Шефкије Захиревића

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Уређење зелених површина и садња дрвећа у централном дијелу МЗ Илићка

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање крака Улице М. Ризвића у МЗ Кланац

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак изградње Улице Бранка Ћопића у дужини од 130 метара "Ш" насеље

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута у засеоку Крушик од пута за Ражљево према МЗ
Сандићи

34.200,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција моста на старом кориту ријеке Тиње и уређење приступних путева
МЗ Плазуље

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута до куће Цвијетина Игњића у МЗ Вучиловац

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

МЗ Плазуље – асфалтирање поред "Тимко" 350 м поред пилане Летић те према
кућама Ћурчић, Томић

38.142,91

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање Ул. М. Јурић Загорке, МЗ Кланац

36.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање дијела Семберске улице ка броју 14 - десно, МЗ Доњи Брезик

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција Ул. Бранислава Нушића

90.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута у засеоку Станишић МЗ Горњи Брезик

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак изградње пута у засеоку Томићи од пута Л - 13 према засеоку
Томићи, МЗ Горње Дубравице

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута Будечи, МЗ Ражљево

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање Улице Асима Дервишевића МЗ Колобара

63.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута Горњи Рахић – Исламовац

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања Улице Николе Шопа од броја 83 до броја 93, насеље
Пирометал Гредице I

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Зацјевљивање канала и проширење пута на Карића брду Горњи Рахић

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање Турсуновића сокака, МЗ Брка

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Замјена дијела коловоза у Ул. Ајановића према ОХР-у, МЗ Колобара

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција Улице Изидора Пољака у МЗ Мујкићи

45.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак изградње пута од засеока Брдо до Православног гробља МЗ Бијела

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Пројектовање и просијецање улице код Антуновић БП, МЗ Мујкићи

12.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција и насипање макадамског пута у засеоку Драгичевић – Кисићи –

10.000,00

2.067,77

5.053,14

5.000,00
5.000,00

6.028,18
7.787,11

6.764,69

Цвјетиновићи, МЗ Горње Дубравице
821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута код Мујкић Смаила, МЗ Маоча

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута у засеоку Станишићи у МЗ Горњи Брезик према кући
Виће Станишића, МЗ Горњи Брезик

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута од Л - 17 ка гробљу у МЗ Бузекара

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута на парцели 4031 и 4036/2 у МЗ Горњи Рахић

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута Брежђа, МЗ Маоча

31.500,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање Улице Мали Авдић од куће Хоџић Махмута до Авдић Изудина, МЗ
Шаторовићи
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821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута према кући Курталић Јакуба МЗ Маоча

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута на парцели број 3496/1 к. о. Брчко 1 по излагању – нови премјер
испред постојећих гаража а иза зграде која представља дио Улице бискупа Јосипа
Стадлера од броја 9 до броја 1, Ново Брчко

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања пута у засеоку Радовановићи МЗ Брезово Поље Село

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута на локалитету Гњидавица бр. 2 Брезово Поље Ново насеље

40.500,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање пута од куће бр. 64 Илић Богољуба до бр. 63 Илић Симе МЗ Бузекара

16.000,00

2403

Пододјељење за јавне објекте

740.422,16

24030001

Пододјељење за јавне објекте

740.422,16

611100

Бруто плате и накнаде

161.867,68

611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

9.200,00

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

2.600,00

612100

Доприноси послодавца

3.374,78

613112

Трошкови превоза у земљи службеним средствима

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

613115

Трошкови дневница у земљи

613122

Трошкови превоза у иностранству службеним средстви

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

300,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

200,00

613127

Остали трошкови службеног пута

613211

Издаци за електричну енергију

613215

Дрво

613321

Издаци за воду и канализацију

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613323

Издаци услуга одвоза смећа

613411

Издаци за обрасце и папир

613412

Издаци за компјутерски материјал

613416

Ситан инвентар

150,00

613484

Материјал за чишћење

200,00

613485

Остали материјал

200,00

613511

Бензин

400,00

613512

Дизел

500,00

613523

Регистрација моторних возила

300,00

613712

Матер.за оправку и одржав. опреме

300,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

1.000,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

1.700,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

613813

Осигурање возила

440,00

613815

Осигурање радника

360,00

613922

Услуге стручног образовања

Трошкови котизације

1.000,00

613922

Услуге стручног образовања

Трошкови стручног усавршавања

6.000,00

613927

Огласи

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

613992

Дажбине (таксе)

821200

30,00
1.200,00
500,00
30,00

20,00
40.000,00
8.000,00
650,00
5.000,00
Затезна камата

30,00
430,00
500,00
1.200,00

Уградња ауто-гума

500,00

200,00
5.340,00
Услуге агенција за чишћење

2.600,00

Набавка грађевина

Изградња културног центра

150.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња зграде Полиције

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак радова на градском стадиону

50,00

65.543,27
268.506,43

2404

Пододјељење за јавни саобраћај и одржавање возила

408.681,42

24040001

Пододјељење за јавни саобраћај и одржавање возила

408.681,42

Бруто плате и накнаде

276.324,88

611100
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611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

6.750,00

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

3.860,00

611231

Накнаде за привремене и повремене послове

4.000,00

612100

Доприноси послодавца

9.636,54

613112

Трошкови превоза у земљи службеним средствима

120,00

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

300,00

613115

Трошкови дневница у земљи

500,00

613122

Трошкови превоза у иностранству службеним средстви

150,00

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

150,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

430,00

613127

Остали трошкови службеног пута

613211

Издаци за електричну енергију

7.000,00

613213

Уље за ложење

9.000,00

613321

Издаци за воду и канализацију

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613323

Издаци услуга одвоза смећа

613327

Издатак за интернет

613411

Издаци за обрасце и папир

1.350,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

1.250,00

613416

Ситан инвентар

450,00

613484

Материјал за чишћење

400,00

613485

Остали материјал

613511

Бензин

1.750,00

613512

Дизел

2.250,00

613523

Регистрација моторних возила

613611

Унајмљивање простора или зграда

613712

Матер. за оправку и одржав. опреме

300,00

613713

Матер. за оправку и одржав. возила

400,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

1.500,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

3.600,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

613813

Осигурање возила

500,00

613815

Осигурање радника

820,00

613922

Услуге стручног образовања

613927

Огласи

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

Рад чланова Савјета за безбједност саобраћаја Брчко дистрикта БиХ

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Трошкови израде натписа

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Мјесечна претплата паркиралишта

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Услуге агенција за чишћење

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Цвјетни аранжмани и вијенци

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

821300

Набавка опреме

25
2501

50,00

700,00
3.150,00
Затезна камата

20,00
2.300,00
850,00

50,00

400,00
2.520,00

Уградња ауто-гума

Трошкови котизације

600,00

500,00
2.700,00
7.000,00
100,00
600,00
4.150,00
100,00
100,00

Набавка софтвера за праћење натуралних и финансијских података о употреби
возног парка

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНИ РЕГИСТАР

50.000,00

4.215.882,41

Пододјељење за матичну евиденцију

897.987,49

25010001 Пододјељење за матичну евиденцију

897.987,49

611100

Бруто плате и накнаде

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

655.356,60

611231

Накнаде за привремене и повремене послове

13.000,00

612100

Доприноси послодавца

21.616,89

5.144,00
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613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

613115

Трошкови дневница у земљи

613127

Остали трошкови службеног пута

613211

Издаци за електричну енергију

613214

Угаљ, гас

300,00

613321

Издаци за воду и канализацију

600,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613323

Издаци услуга одвоза смећа

613327

Издатак за интернет

613411

Издаци за обрасце и папир

613511

Бензин

2.500,00

613512

Дизел

1.650,00

613513

Моторно уље

150,00

613523

Регистрација моторних возила

200,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

2.000,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

2.000,00

613813

Осигурање возила

613815

Осигурање радника

1.800,00

613911

Услуге медија

4.000,00

613914

Услуге репрезентације

613918

Остале уговорене услуге Одјељења

613927

Огласи

613935

Услуге израде натписа

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

1.000,00
500,00
50,00
14.500,00

4.720,00
600,00
5.500,00
Заштићени обрасци

40.000,00

300,00

6.000,00
Чишћење матичних уреда

12.000,00
500,00
1.000,00
100.000,00

Цвјетни аранжмани

500,00
500,00

2502

Пододјељење за личне документе

511.520,11

25020001

Пододјељење за личне документе

511.520,11

611100

Бруто плате и накнаде

436.447,03

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

612100

Доприноси послодавца

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

2.000,00

613115

Трошкови дневница у земљи

2.000,00

613127

Остали трошкови службеног пута

613211

Издаци за електричну енергију

30.000,00

613321

Издаци за воду и канализацију

1.000,00

613323

Издаци услуга одвоза смећа

613416

Ситан инвентар

613511

Бензин

2.500,00

613512

Дизел

2.000,00

613513

Моторно уље

613523

Регистрација моторних возила

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

2.000,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

3.000,00

613813

Осигурање возила

613815

Осигурање радника

613927

Огласи

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

5.144,00
15.189,08

100,00

1.100,00
Мрежни каблови, канцеларијске столице и сл.

2.000,00

300,00
200,00
Поправка и одржавање противпожарног и противпровалног система

4.000,00

300,00
1.500,00
500,00
240,00

2503

Пододјељење за катастарске књиге

1.342.212,37

25030001

Пододјељење за катастарске књиге

1.342.212,37
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611100

Бруто плате и накнаде

611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

7.000,00

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

5.144,00

612100

Доприноси послодавца

613115

Трошкови дневница у земљи

613127

Остали трошкови службеног пута

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613416

Ситан инвентар

613511

Бензин

2.800,00

613512

Дизел

2.800,00

613513

Моторно уље

613523

Регистрација моторних возила

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

613723

Услуге оправки и одржавање возила

4.500,00

613813

Осигурање возила

2.400,00

613815

Осигурање радника

4.000,00

613922

Услуге стручног образовања

2.500,00

613927

Огласи

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

821500

Набавка сталних средстава у облику права

2504

1.107.516,16

30.164,19
1.000,00
100,00
8.000,00
Никон призме, мотороле, ласерске пантљике, трасирке, двоножац

5.150,00

400,00
1.000,00
Поправка плотера, ректификација GPS-a и тоталних станица, репарација батерија

3.500,00

500,00
25.000,00
Годишње паркинг-карте

14.000,00
100,00

Набавка катастарског софтвера за потребе Владе Брчко дистрикта БиХ – наставак
пројекта

114.638,02

Пододјељење за за писарницу и заједничке послове

833.146,71

Пододјељење за писарницу и заједничке послове

833.146,71

611100

Бруто плате и накнаде

563.085,63

611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

612100

Доприноси послодавца

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

500,00

613115

Трошкови дневница у земљи

550,00

613127

Остали трошкови службеног пута

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613411

Издаци за обрасце и папир

36.000,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

16.000,00

613416

Ситан инвентар

613426

Материјал за дератизацију

613481

Издаци за одјећу, униформе и платно

613484

Материјал за чишћење

613511

Бензин

6.000,00

613512

Дизел

2.500,00

613523

Регистрација моторних возила

1.000,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

1.000,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

2.000,00

613813

Осигурање возила

613815

Осигурање радника

613915

Трошкови рекламног материјала и поклона

Поклони за пензионисане раднике

613918

Остале уговорене услуге Одјељења

Услуге за рад комисије за излучивање безвриједног регистратурног материјала (у
складу са Законом о архивској дјелатности)

613922

Услуге стручног образовања

613927

Огласи

500,00

613935

Услуге израде натписа

500,00

25040001

14.000,00
5.144,00
19.817,08

50,00
Тел. услуге 96.000 КМ и поштанске услуке 34.000 КМ

130.000,00

4.000,00
100,00
Набавка зимске и љетне опреме за курире и чистачице

5.000,00
16.000,00

500,00
2.500,00
600,00
3.000,00
2.500,00
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Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

2017.

Буџет 2017.
300,00

2506

Служба за архив

631.015,73

25060001

Служба за архив

631.015,73

611100

Бруто плате и накнаде

169.262,87

611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

9.000,00

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

5.144,00

612100

Доприноси послодавца

7.543,02

613115

Трошкови дневница у земљи

1.500,00

613211

Издаци за електричну енергију

25.000,00

613213

Уље за ложење

10.000,00

613321

Издаци за воду и канализацију

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

613815

Осигурање радника

613912

Услуге штампања

613915

Трошкови рекламног материјала и поклона

Поклони за пензионисане раднике

613918

Остале уговорене услуге Oдјељења

Архивистичко удружење БиХ

613927

Огласи

500,00

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

300,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

26

2.000,00
1.400,00
10.000,00
1.500,00
1.000,00

Реконструкција и инвестиционо одржавање зграде Архив града Брчко

300,00
1.000,00

385.565,84

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ

374.825,48

2601

Комисија за хартије од вриједности

374.825,48

26010001

Комисија за хартије од вриједности

374.825,48

611100

Бруто плате и накнаде

210.513,48

611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

2.600,00

611229

Накнада за несрећу на послу

1.400,00

612100

Доприноси послодавца

7.514,00

613111

Трошкови превоза у земљи јавним средствима

80,00

613112

Трошкови превоза у земљи службеним средствима

87,00

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

4.100,00

613115

Трошкови дневница у земљи

1.000,00

613121

Трошкови превоза у иностранству јавним средствима

2.000,00

613122

Трошкови превоза у иностранству службеним средстви.

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

2.000,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

1.000,00

613211

Издаци за електричну енергију

9.500,00

613321

Издаци за воду и канализацију

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613323

Издаци услуга одвоза смећа

613324

Издаци за услуге одржавања чистоће

613327

Издатак за интернет

613411

Издаци за обрасце и папир

613412

Издаци за компјутерски материјал

900,00

613416

Ситан инвентар

200,00

613485

Остали материјал

613512

Дизел

613523

Регистрација моторних возила

200,00

613711

Матер. за оправку и одржав. зграда

100,00

613712

Матер. за оправку и одржав. опреме

200,00

613713

Матер. за оправку и одржав. возила

100,00

Прелазне новчане накнаде

64.981,00

110,00

180,00
3.500,00
700,00
6.500,00
200,00

Хостинг

1.000,00

Рекламни материјал и поклони

300,00
1.100,00
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613721

Услуге оправки и одржавања зграда

1.000,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

300,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

500,00

613726

Услуге одржавања водовода и канализације

150,00

613813

Осигурање возила

500,00

613815

Осигурање радника

500,00

613912

Услуге штампања

180,00

613913

Услуге јавног информисања и односа са јавношћу

190,00

613914

Услуге репрезентације

1.000,00
Књиге – стручна литература (Службени гласник РС, Службени лист ФБиХ)

613919

Остали издаци за информисање

613922

Услуге стручног образовања

613934

Компјутерске услуге

Одржавање вeb-странице

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Регистрација чувања и одржавања података о хартијама од вриједности

613992

Дажбине (таксе)

Чланарина у БИХАМК-у

821300

Набавка опреме

Набавка принтера, ормара и столица

27
2701
27010001

690,00
2.000,00
500,00
43.000,00
150,00
2.100,00

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ

6.895.612,04

Канцеларија за управљање јавном имовином

6.895.612,04

Канцеларија директора

211.927,60

611100

Бруто плате и накнаде

171.427,23

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

1.286,00

612100

Доприноси послодавца

5.224,00

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

1.000,00

613115

Трошкови дневница у земљи

613121

Трошкови превоза у иностранству јавним средствима

3.000,00

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

600,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

613411

Издаци за обрасце и папир

613485

Остали материјал

613511

Бензин

400,00

613512

Дизел

400,00

613815

Осигурање радника

3.400,00

613914

Услуге репрезентације

8.000,00

613922

Услуге стручног образовања

3.000,00

821100

Набавка земљишта и шума

Набавка земљишта и осталих материјалних средстава за рјешавање предмета
Канцеларије у вези са стицањем имовине Брчко дистрикта БиХ

821300

Набавка опреме

Набавка рачунарске и остале канцеларијске опреме

27010002

Сектор регистра

125.902,10

611100

Бруто плате и накнаде

118.767,90

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

1.286,00

612100

Доприноси послодавца

2.548,20

613115

Трошкови дневница у земљи

300,00

613121

Трошкови превоза у иностранству јавним средствима

500,00

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

500,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

500,00

613411

Издаци за обрасце и папир

613922
27010003

300,00

400,00
1.000,00
Рекламни материјал и поклони

Услуге стручног образовања

Бруто плате и накнаде

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

612100

Доприноси послодавца

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

2.226,03
9.264,34

1.000,00
500,00

Сектор одржавања

611100

1.000,00

6.103.916,13
466.139,16
2.572,00
13.153,53
800,00
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613115

Трошкови дневница у земљи

500,00

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра

300,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

300,00

613211

Издаци за електричну енергију

140.000,00

613213

Уље за ложење

120.000,00

613321

Издаци за воду и канализацију

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613323

Издаци услуга одвоза смећа

613411

Издаци за обрасце и папир

3.000,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

3.000,00

613416

Ситан инвентар

2.500,00

613481

Издаци за одјећу, униформе и платно

613484

Материјал за чишћење

1.000,00

613511

Бензин

2.000,00

613512

Дизел

5.000,00

613523

Регистрација моторних возила

1.000,00

613621

Унајмљивање опреме

613711

Матер. за оправку и одржав. зграда

8.000,00

613712

Матер. за оправку и одржав. опреме

5.000,00

613713

Матер. за оправку и одржав. возила

8.000,00

613715

Материјал за одржавање водовода и канализације

8.000,00

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

613723

Услуге оправки и одржавање возила

613723

Услуге оправки и одржавање возила

Уградња ауто-гума

613724

Услуге оправки и одржавања цеста, жељезница и мо.

Услуге одржавања пијаца

613726

Услуге одржавања водовода и канализације

613726

Услуге одржавања водовода и канализације

Услуге одржавања бунара

613726

Услуге одржавања водовода и канализације

Одржавање зелених површина

613729

Димњачарске услуге

5.000,00

613813

Осигурање возила

1.500,00

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Измјена меморандумских плочица на вратима – визиткарте

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Услуге агенција за чишћење

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Трошкови израде натписа

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Израда пројеката и пројектног надзора

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

821200

Набавка грађевина

Иницијална средства за пројектовање и изградњу спрата постојећег објекта мјесне
заједнице Ограђеновац

821200

Набавка грађевина

Изградња Дома културе у МЗ Шаторовићи

821200

Набавка грађевина

Изградња игралишта за баскет, уређење стаза са клупама и зеленилом (мали парк),

45.000,00
8.000,00
15.000,00

ХТЗ опрема – чизме, јакне, зашт. кабанице и остало

2.500,00

15.000,00

352.000,00
Рачунарска опрема, машинске инсталације, клима-уређаји

40.000,00
4.000,00
1.500,00
50.000,00
70.000,00
3.000,00
13.200,00

21.000,00
500,00
18.019,00
600,00
2.000,00
600,00
15.000,00
176.012,00
48.266,00

изградња артеског бунара у МЗ Крепшић
821200

Набавка грађевина

Изградња спортске сале у МЗ Буквик

40.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње Дома омладине у Крепшићу

25.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње трибина на фудблском игралишту, МЗ Крепшић

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња објекта читаонице у МЗ Буковац на постојећим темељима

7.526,03

821200

Набавка грађевина

Изградња трибина на фудбалском игралишту у МЗ Крепшић

821200

Набавка грађевина

Изградња зграде за рјешавање потпуног збрињавања породица погинулих
бораца из реда српског народа, који живе као подстанари у алтернативном
смјештају, а имају статус породица погинулог борца

200.000,00

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње централног трга у МЗ Маоча

100.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња споменика цивилним жртвама рата у Брчком

269.267,00

821200

Набавка грађевина

Завршетак изградње стадиона и изградња трибина у МЗ Горњи Рахић

103.659,75
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821200

Набавка грађевина

Изградња нове зграде МЗ Марковић Поље

50.000,00

821200

Набавка грађевина

Завршетак објекта МЗ Јагодњак – спољни радови и фасаде, као и приступне стазе
према објекту, МЗ Јагодњак

30.000,00

821200

Набавка грађевина

Завршетак изградње читаонице у Новом насељу Ивици

10.000,00

821200

Набавка грађевина

Завршетак радова на објекту Дома културе МЗ Маоча

33.905,53

821200

Набавка грађевина

Изградња зграде МЗ Доњи Вукшић, насеље Вукшић

30.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња пратећег објекта са мокрим чвором уз игралиште за мале спортове на
Столину у МЗ Столин

821200

Набавка грађевина

Наставак радова на фудбалском игралишта ОФК Брезик Горњи Брезик, МЗ Горњи
Брезик

20.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња дјечје играонице у МЗ Пирометал с пратећом опремом (тобоган,
клацкалица, љуљачка)

20.000,00

821200

Набавка грађевина

Иницијална средства за доградњу велике сале – просторија у МЗ Илићка

18.485,00

821200

Набавка грађевина

Изградња трибина на стадиону за мали фудбал X Основна школа Бијела

5.000,00

821200

Набавка грађевина

Изградња кошаркашког игралишта МЗ Илићка

1.370,38

821200

Набавка грађевина

Иницијална средства за пројектовање и изградњу читаонице у Новом насељу Ивици
у МЗ Ивици Ново насеље

3.935,30

821200

Набавка грађевина

Изградња спортске дворане у Поточарима, МЗ Поточари

821200

Набавка грађевина

Наставак изградње трибина фудбалског клуба МЗ Поточари

6.705,87

821200

Набавка грађевина

Завршетак изградње трибина на фудбалском стадиону МЗ Диздаруша

3.199,04

821200

Набавка грађевина

Изградња ограде око стадиона ФК Југовић, МЗ Гредице 1

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција водоводне мреже – замјена водоводних вентила на постојећој
мрежи у Доњем Брезику, МЗ Доњи Брезик

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање малих спортских терена, спој са зградом МЗ Ријеке и плато око
зграде у МЗ Ријеке

1.197,22

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Иницијална средства за пројектовање и рјешавање имовинских односа паркиралишта
зграде у Узуновића улици 42, МЗ Бијељинска цеста

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања паркинг-простора у стамбеном насељу «Ш» иза зграде у
Узуновића улици бр. 18 и 20 у Брчком

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Уређење простора око објекта у МЗ Ћосети

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Санација крова на објекту – бивша зграда Комитета, Брчко, Булевар мира бр.
18

60.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Изградња градског сата

25.256,70

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Унутрашње уређење просторија Градске галерије

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Изградња, куповина зграде у изградњи, куповина станова за стамбено
збрињавање припадника борачких популација (демобилисани борци, РВИ и породице
погинулих бораца и шехида) из реда бошњачког и хрватског народа – заједнички
пројекат, суфинансирање са Владом Федерације БиХ

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Завршетак изградње паркинг-простора иза пословног простора Ауторад (улица 6) у
МЗ Илићка

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Уређење површине око артеског бунара на к. ч. бр. 4419/3 к. о. Брчко 4 у МЗ
Глухаковац

1.263,02

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Санација свлачионице (замјена врата, прозора и унутрашње уређење) ФК
Вучиловац

4.283,37

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Санација пјешачке стазе на Фицибајеру

5.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наткривање трибине на стадиону ФК Избор

38.843,40

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Уређење трга испред борачке стамбене зграде у МЗ Илићка

17.572,85

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак асфалтирања и уређење паркиралишта према гробљу у МЗ Горње Дубравице

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Изградња пјешачке стазе од споменика до игралишта у МЗ Доњи Рахић

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Уређење парка поред ОШ на Илићки (поплочавање и реконструкција пјешачких
стаза, замјена расвјете и набавка новог мобилијара за дјечје игралиште), МЗ
Илићка

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Санација Дома културе у МЗ Сеоњаци

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција и санација простора око Занатског центра

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Капитална средства Царине – царински терминал – реконструкција објекта граничног
прелаза

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Рјешавање проблема површинских вода и изградња канализационе мреже јавних
објеката – школа, амбуланта и матични уред у МЗ Ражљево

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Плаћање сагласности, такси прикључака, ревизија пројектне документације и сл.

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција објекта "Кућа Кочића", објекат под заштитом државе

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Изградња ограде на гробљу у МЗ Маоча

307

1.627,08

100.000,00

4.075,70

18.836,60
753.143,16

22.858,90

9.298,00
25.000,00

4.680,61
125.320,00
95.554,00
1.921,47
2.007,67
221.250,72
10.000,00
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821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак уређења трга испред борачке зграде у МЗ Илићка

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Уређење и асфалтирање паркинг-простора испред гробља у МЗ Доњи Зовик

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Почетак изградње паркиралишта по урађеном елаборату у Улици Александра Николића
у Брчком, МЗ Центар 5

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Завршетак реконструкције зграде – (некадашњи) Меркур

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Уређење простора око објекта МЗ Слијепчевићи

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција топловода од Вијећнице до зграде Владе

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Уређење терена у МЗ Бродуша

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Уређење објеката и околног простора – (некадашњег) Интерплета Брчко

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Рушење девастираног објекта и уређење грађевинског земљишта – (некадашњег)
Избора Брчко

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Додатна средства за реконструкцију објекта – Маркова бина у МЗ Горњи Рахић

35.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Изградња платоа испред објeкта МЗ Ћосети

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Завршетак реконструкције објекта МЗ Стари Расадник

20.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Изградња паркинг-простора за пацијенте испред амбуланте у МЗ Маоча

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Асфалтирање приступне стазе споменику 108. бригаде ХВО – бранитељима и
гробљу, МЗ Приједор

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Уређење прилазног пута и паркиралишта према просторијама мјесне заједнице и НК
Дубраве, МЗ Дубраве

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција и доградња Дома културе у МЗ Рашљани

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак на реконструкцији Дома културе у МЗ Боће

15.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Уређење паркинг-простора око Дома културе Улице, МЗ Улице

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Наставак уређења дворане и бине, увођење гријања у спомен-соби МЗ Сеоњаци

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Уређење пијаца у Брчком

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Реконструкција крова и уградња термоизолације на згради МЗ Горњи Вукшић

10.000,00

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

Радови на реконструкцији унутрашњег дијела објекта Дома културе у МЗ Горњи
Рахић

10.533,69

9.128,97

2.217,02
15.000,00
3.729,98
1.000.000,00
300.000,00

150.000,00

10.000,00
100.000,00

27010004

Сектор располагања

453.866,21

611100

Бруто плате и накнаде

322.783,08

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

612100

Доприноси послодавца

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

613115

Трошкови дневница у земљи

400,00

613121

Трошкови превоза у иностранству јавним средствима

500,00

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

600,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

500,00

613411

Издаци за обрасце и папир

2.000,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

2.000,00

613511

Бензин

613512

Дизел

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

613927

Огласи

613931

Издаци рачуноводствених и ревизијских услуга

2.000,00

613932

Правне услуге

1.000,00

613935

Услуге израде натписа

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Претплата паркиралишта за службена возила

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Измјена меморандумских плочица на вратима – визиткарте

28

2.572,00
10.911,13
1.000,00

800,00
800,00
Фонд за одржавање стамбених зграда

80.000,00
15.000,00

500,00
6.000,00
4.000,00
500,00

КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ПРИ САВЈЕТУ МИНИСТАРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

272.443,18

2801

Канцеларија координатора Брчко дистрикта БиХ при Савјету министара Босне и Херцеговине

272.443,18

28010001

Канцеларија координатора Брчко дистрикта БиХ при Савјету министара Босне и Херцеговине

272.443,18

611100

Бруто плате и накнаде

185.190,96

611214

Накнаде за одвојени живот

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

59.400,00
2.900,00

308

Планска година:
Економски
код:

Врста расхода

Опис расхода

2017.

Буџет 2017.

611229

Накнада за несрећу на послу

1.500,00

612100

Доприноси послодавца

4.312,22

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

1.250,00

613115

Трошкови дневница у земљи

400,00

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

300,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

450,00

613411

Издаци за обрасце и папир

300,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

100,00

613512

Дизел

613523

Регистрација моторних возила

400,00

613611

Унајмљивање простора или зграда

120,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

330,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

4.100,00

613813

Осигурање возила

590,00

613815

Осигурање радника

300,00

613912

Услуге штампања

100,00

613914

Услуге репрезентације

613922

Услуге стручног образовања

29
2901

8.900,00

300,00
1.200,00

СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.215.179,69

Средства буџетске резерве

1.215.179,69

29010001

Средства резерве

1.215.179,69

613900

Уговорене услуге

1.215.179,69

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ

828.533,71

3001

30

Канцеларија за ревизију

828.533,71

30010001

Канцеларија за ревизију

828.533,71

611100

Бруто плате и накнаде

670.196,48

611225

Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

4.610,00

611229

Накнада за несрећу на послу

1.750,00

612100

Доприноси послодавца

613112

Трошкови превоза у земљи службеним средствима

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

6.700,00

613115

Трошкови дневница у земљи

3.710,00

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

3.000,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

613211

Издаци за електричну енергију

613321

Издаци за воду и канализацију

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

613323

Издаци услуга одвоза смећа

613327

Издатак за интернет

613327

Издатак за интернет

613411

Издаци за обрасце и папир

7.000,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

1.000,00

613416

Ситан инвентар

1.000,00

613484

Материјал за чишћење

2.000,00

613485

Остали материјал

613512

Дизел

613523

Регистрација моторних возила

300,00

613711

Матер. за оправку и одржав. зграда

600,00

613712

Матер. за оправку и одржав. опреме

600,00

613713

Матер. за оправку и одржав. возила

1.000,00

12.135,00

20.849,23
150,00

1.500,00
13.973,00
500,00
2.000,00
800,00
850,00
Издаци за мобилни телефон

8.060,00

500,00
2.500,00
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613721

Услуге оправки и одржавања зграда

500,00

613722

Услуге оправки и одржавања опреме

500,00

613723

Услуге оправки и одржавање возила

500,00

613813

Осигурање возила

613815

Осигурање радника

613912

Услуге штампања

613913

Услуге јавног информисања и односа са јавношћу

613914

Услуге репрезентације

1.500,00
900,00
Штампање захвалница и позивница за обиљежавање десете годишњице формирања
Канцеларије

1.000,00
500,00

(10.000 КМ за конзумацију на бази шведског стола и коктел-партија за

13.500,00

обиљежавање десете годишњице формирања Канцеларије и 3.500 КМ остала
репрезентација)
613915

Трошкови рекламног материјала и поклона

2.000,00

613919

Остали издаци за информисање

1.000,00

613922

Услуге стручног образовања

613927

Огласи

613934

Компјутерске услуге

613935

Услуге израде натписа

100,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

350,00

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

613998

Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције

614111

Грантови држави

Средства за рад Координационог одбора Врховних ревизорских институција у БиХ

821300

Набавка опреме

Набавка опреме

6.000,00

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

736.359,26

3101

Служба заједничких послова

320.296,87

31010001

Служба заједничких послова

320.296,87

31

10.000,00
1.150,00
Израда и одржавање вeb-странице Канцеларије

Услуге чишћења и одржавање

1.000,00

5.650,00
100,00
15.000,00

611100

Бруто плате и накнаде

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

97.449,88
3.000,00

612100

Доприноси послодавца

5.846,99

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

1.000,00

613115

Трошкови дневница у земљи

2.000,00

613121

Трошкови превоза у иностранству јавним средствима

3.000,00

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра.

4.000,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

2.000,00

613211

Издаци за електричну енергију

8.000,00

613322

Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)

8.000,00

613329

Остале комуналне услуге

1.000,00

613411

Издаци за обрасце и папир

3.000,00

613412

Издаци за компјутерски материјал

5.000,00

613416

Ситан инвентар

2.000,00

613511

Бензин

7.000,00

613512

Дизел

7.000,00

613523

Регистрација моторних возила

1.000,00

613712

Матер.за оправку и одржав. опреме

2.000,00

613713

Матер. за оправку и одржав. возила

2.000,00

613721

Услуге оправки и одржавања зграда

2.000,00

613813

Осигурање возила

3.000,00

613815

Осигурање радника

1.000,00

613912

Услуге штампања

4.000,00

613914

Услуге репрезентације

7.000,00

613915

Трошкови рекламног материјала и поклона

5.000,00

613922

Услуге стручног образовања

613936

Услуге по уговорима о дјелу и други незап.

Котизација за учешће на међународним конференцијама

4.000,00
35.000,00
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613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

5.000,00

821300

Набавка опреме

Канцеларијски намјештај (столови, столице, ормари)

20.000,00

821300

Набавка опреме

Компјутерска опрема (рачунари, штампачи, пројектор, копир-апарат)

20.000,00

821300

Набавка опреме

Службени аутомобил

50.000,00

3102

Пододјељење за програме развојне помоћи и међународну сарадњу

130.299,88

31020001

Пододјељење за програме развојне помоћи и међународну сарадњу

130.299,88

611100

Бруто плате и накнаде

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

63.375,96
3.000,00

612100

Доприноси послодавца

2.923,92

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

1.000,00

613115

Трошкови дневница у земљи

2.000,00

613121

Трошкови превоза у иностранству јавним средствима

3.000,00

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра

4.000,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

2.000,00

613611

Унајмљивање простора или зграда

613922

Услуге стручног образовања

Обука запослених из области управљања пројектима према ПМИ методологији за
управљање пројектима

613922

Услуге стручног образовања

Котизација за учешће на међународним конференцијама

30.000,00
15.000,00
4.000,00

3103

Пододјељење за координацију помоћи Европске уније регионалну сарадњу и хармонизацију прописа

156.442,10

31030001

Пододјељење за координацију помоћи Европске уније регионалну сарадњу и хармонизацију прописа

156.442,10

611100

Бруто плате и накнаде

69.285,00

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

3.000,00

612100

Доприноси послодавца

4.157,10

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

1.000,00

613115

Трошкови дневница у земљи

2.000,00

613121

Трошкови превоза у иностранству јавним средствима

3.000,00

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра

4.000,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

2.000,00

613922

Услуге стручног образовања

Котизација за учешће на међународним конференцијама

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Чланарине у Скупштини АЕР, Институт регија Европа и др.

14.000,00

614311

Грантови непрофитним организацијама

Грантови за суфинансирање пројеката финансираних из средстава ЕУ и других
донатора

50.000,00

4.000,00

3104

Пододјељење за стратегију европских интеграција и реформу јавне управе

129.320,41

31040001

Пододјељење за стратегију европских интеграција и реформу јавне управе

129.320,41

611100

Бруто плате и накнаде

611227

Помоћ у случају смрти или теже инвалидности

70.783,74
3.000,00

612100

Доприноси послодавца

2.536,67

613114

Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи

1.000,00

613115

Трошкови дневница у земљи

2.000,00

613121

Трошкови превоза у иностранству јавним средствима

3.000,00

613124

Трошкови смјештаја за службена путовања у иностра

4.000,00

613125

Трошкови дневница у иностранству

613484

Материјал за чишћење

613913

Услуге јавног информисања и односа са јавношћу

613922

Услуге стручног образовања

Котизација за учешће на међународним конференцијама

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Услуге чишћења и одржавања

613991

Ост. неспоменуте услуге и даџбине

Суфинансирање процеса реформе јавне управе

2.000,00
Хигијенски материјали

3.000,00
2.000,00

Укупно за планску годину:

4.000,00
12.000,00
20.000,00

232.348.523,00
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Bosna i Hercegovina
B RČKO DI S T RI KT
BOSNE I HERCEGOVINE
Skupština Brčko distrikta

Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Ск упштина Брчко дистрикта

Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine; Tel./faks: 049/ 215516, 215674, 215706

Број: 01.1-05-567/17-1
Брчко, 20, 21. и 23. јуна 2017. године
ЗАПИСНИК
са 3. ванредне сједнице Скупштине Брчко дистрикта БиХ
Трећа (3) ванредна сједница Скупштине Брчко дистрикта БиХ одржана је
20, 21. и 23. јуна 2017. године у Брчком с почетком у 10 часова
Сједници је предсједавао предсједник Скупштине Есед Кадрић.
Оправдано одсутан посланик Радослав Богићевић.
Поред посланика сједници Скупштине присуствовали су градоначелник,
замјеник градоначелника, чланови Владе, директор Дирекције за финансије,
представници ОХР-а, ОЕБС-а, представници средстава информисања и други
гости.
Предсједник Скупштине Есед Кадрић отворио је 3. ванредну сједницу
Скупштине Брчко дистрикта, поздравио присутне и прочитао сљедећи,

Д Н Е В Н И

Р Е Д

1. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА БУЏЕТА БРЧКО
ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2017. ГОДИНУ – извјестилац градоначелник
2. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ВИСИНИ
СТОПЕ ПОРЕЗА НА НЕКРЕТНИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ – извјестилац
градоначелник
3. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ
БУЏЕТА БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ ЗА 2017. ГОДИНУ – по хитном
поступку
Ад. 3. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА БУЏЕТА БРЧКО ДИСТРИКТА
БиХ ЗА 2017. ГОДИНУ
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Предсједавајући Комисије за буџет Халил Љуца рекао је да је Комисија
након спроведене расправе предложила сљедеће:
АМАНДМАНИ КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ
Амандман број 1 (повучен амандман)
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24010001 – Пододјељење за заједничке
послове и стручни надзор, на економском коду 611100 – Бруто плате,
планирани износ средстава умањити за 30.666,80 КМ и на економском коду
612100 – Допринос на терет послодавца планирани износ средстава умањити
за 1.840,01 КМ.
Наведено смањење планираних средстава односи се на:
▪ смањење периода ангажовања са 12 на 8 мјесеци на позицији:
- “Интерни контролор”, платни разред VIII2, мјесечна нето плата 1.693,49 КМ
мјесечна бруто плата 2.490,35 КМ, 1 извршилац ( - 9.961,40 КМ);
- “Виши стручни сарадник за правне послове”, платни разред VII6, мјесечна
нето плата 1.408,01 КМ мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извршилац ( 8.282,16 КМ);
▪ смањење периода ангажовања са 6 на 0 мјесеци на позицији:
- “Виши стручни сарадник за финансијска питања”, платни разред VII6, мјесечна
нето плата 1.408,01 КМ мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извршилац ( 12.423,24 КМ).
Комисија је повукла наведени амандман.
Констатовано је да је амандман број 1 Комисије за буџет повучен.
Амандман број 1/а
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24010001 – Пододјељење за заједничке
послове и стручни надзор, на економском коду 611100 – Бруто плате,
планирани износ средстава умањити за 28.596,26 КМ и на економском коду
612100 - Допринос на терет послодавца планирани износ средстава умањити
за 1.715,78 КМ.
Наведено смањење планираних средстава односи се на:
▪ смањење периода ангажовања са 12 на 8 мјесеци на позицији:
- “Интерни контролор”, платни разред VIII2, мјесечна нето плата 1.693,49 КМ
мјесечна бруто плата 2.490,35 КМ, 1 извршилац ( - 9.961,40 КМ);
- “Виши стручни сарадник за правне послове”, платни разред VII6, мјесечна
нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извршилац ( 8.282,16 КМ);
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▪ смањење периода ангажовања с 6 на 1 мјесец на позицији:
- “Виши стручни сарадник за финансијска питања”, платни разред VII6, мјесечна
нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извршилац ( 10.352,70 КМ).

Комисија је дала сагласност.

Констатовано је да је амандман број 1/а Комисије за буџет једногласно
усвојен са 27 гласова присутних посланика.
На захтјев посланика Суада Бурића услиједила је пауза у трајању од 30 минута.
Након паузе договорено је да се прво разматрају амандмани градоначелника.
АМАНДМАНИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Амандман број 1
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11010001 – Кабинет градоначелника, на економском коду
614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава увећати
за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант граду Бијељина за изградњу
уличне расвјете у МЗ Доња Буковица, од основне школе ка засеоку Матићи“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 24 присутна посланика 21 је гласао „за“
2 „против“ и 1 „уздржан“, усвојила амандман број 1 градоначелника.
Амандман број 2
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавну
безбједност, на организационом коду 14010001 – Пододјељење за заштиту и
спасавање, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 38.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Мото клубу Грунф Брчко дистрикт
БиХ за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 24 присутна посланика 22 су гласала
„за“ 2 „против“, усвојила амандман број 2 градоначелника.
Амандман број 3
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавну
безбједност, на организационом коду 14010001 – Пододјељење за заштиту и
спасавање, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 30.000,00 КМ.
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Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Ронилачком клубу НЕМО Брчко
дистрикт БиХ“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 24 присутна посланика 22 су гласала
„за“ 2 „против“, усвојила амандман број 3 градоначелника.
Амандман број 4
У Предлогу Буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавну
безбједност на организационом коду 14010001 – Пододјељење за заштиту и
спасавање на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 30.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант АЕРО КЛУБУ Брчко дистрикт БиХ
за набавку техничких средстава и изградњу потребних инфраструктурних
претпоставки на летилишту“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 24 присутна посланика 22 су гласала
„за“ 2 „против“, усвојила амандман број 4 градоначелника.
Амандман број 5
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавну
безбједност, на организационом коду 14010001 – Пододјељење за заштиту и
спасавање, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 17.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Ауто-мото клубу МОТО СПОРТ
Брчко дистрикт БиХ за редован рад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутна посланика 23 су гласала
„за“ 2 „против“, усвојила амандман број 5 градоначелника.
Амандман број 6
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавну
безбједност, на организационом коду 14010001 – Пододјељење за заштиту и
спасавање, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 2.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант мото-клубу FIREBIRD Брчко
дистрикт БиХ за редован рад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутна посланика 23 су гласала
„за“ 2 „против“, усвојила амандман број 6 градоначелника.
Амандман број 7
У Предлогу Буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за јавну
безбједност, на организационом коду 14010001 – Пододјељење за заштиту и
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спасавање, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Мото-клубу Доња Скакава Брчко
дистрикт БиХ за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ 2 „против“, усвојила амандман број 7 градоначелника.
Амандман број 8
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавну
безбједност, на организационом коду 14010001 – Пододјељење за заштиту и
спасавање, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 4.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант мото-клубу Јарани Брчко дистрикт
БиХ за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 8 градоначелника.
Амандман број 9
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавну
безбједност, на организационом коду 14010001 – Пододјељење за заштиту и
спасавање, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 9.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу грађана X центар, Брчко
дистрикт БиХ, за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 9 градоначелника.
Амандман број 10
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавну
безбједност, на организационом коду 14010001 – Пододјељење за заштиту и
спасавање, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 30.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант за клуб теренаца 4x4 Брчко, Брчко
дистрикт БиХ, за обуку и смјештај техничких средстава“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 10 градоначелника.
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Амандман број 11
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавну
безбједност, на организационом коду 14010001 – Пододјељење за заштиту и
спасавање, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Кинолошком савезу Брчко
дистрикта БиХ за помоћ у реализацији планираних активности“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 27 присутних посланика 25 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 11 градоначелника.
Амандман број 12
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавну
безбједност, на организационом коду 14010001 – Пододјељење за заштиту и
спасавање, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу грађана Ватрогасно
друштво Брчко, Брчко дистрикт БиХ за помоћ у редовном раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 26 присутних посланика 24 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 12 градоначелника.
Амандман број 13
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант невладиној организацији Клуб
пријатеља Сребренице и Подриња, Брчко дистрикт БиХ, за организацију Марша
мира“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 26 присутна посланика 24 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 13 градоначелника.
Амандман број 14
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 30.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Удружењу демобилисаних бораца
Армије БиХ 1992–1995, Брчко дистрикт БиХ за израду монографије 108/215
витешке бригаде“.
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Комисија је дала сагласност, уз сугестију да се иза ријечи ,,бригаде'' дода текст
,,20.000,00 КМ и за помоћ у раду 10.000,00 КМ''.

Скупштина је већином гласова, од 27 присутних посланика 24 су гласала
„за“, 2 „против“ и 1 „уздржан“, усвојила амандман број 14 градоначелника,
са мишљењем Комисије за буџет.
Амандман број 15
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 100.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Удружењу породица несталих,
насилно одведених и убијених Бошњака, Брчко дистрикт БиХ за уређење мезарја
цивилних жртава рата“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 26 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 15 градоначелника.
Амандман број 16
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант УГ Стећак Брчко дистрикт БиХ за
обиљежавање значајних датума“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 26 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 16 градоначелника.
Амандман број 17
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 2.500,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Удружењу незапослених радника
1992. Глас радника, Брчко дистрикт БиХ за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 26 присутних посланика 24 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 17 градоначелника.
Амандман број 18
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
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подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Организацији ратних војних
инвалида Брчко дистрикта БиХ за одржавање централног споменика“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 26 присутних посланика 24 су гласала
„за“ и 2 „уздржана“, усвојила амандман број 18 градоначелника.
Амандман број 19
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Организацији породица шехида и
погинулих бораца Брчко дистрикта БиХ за уређење шехидског мезарја“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 26 присутних посланика 24 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 19 градоначелника.
Амандман број 20
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант УГ добитника највећих ратних
признања Златни љиљан Брчко дистрикт БиХ за помоћ у редовном раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 26 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 20 градоначелника.
Амандман број 21
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 40.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Исламовац за уређење и
опремање излетишта и побољшање водоснабдијевања“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 26 присутних посланика 24 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 21 градоначелника.
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Амандман број 22
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 7.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Удружењу жена Бошњакиња Брчко
дистрикта БиХ за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 26 присутних посланика 24 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 22 градоначелника.
Амандман број 23
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 3.200,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу жена Хануме,
Ограђеновац Брчко дистрикта БиХ за изложбу босанских јела“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 26 присутних посланика 24 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 23 градоначелника.
Амандман број 24
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 4.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу жена Рахићка чаршија,
Горњи Рахић, Брчко дистрикт БиХ за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 26 присутних посланика 24 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 24 градоначелника.
Амандман број 25
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 2.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу жена Ђердан Паланка,
Брчко дистрикт БиХ за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 26 присутних посланика 24 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 25 градоначелника.
Амандман број 26
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 2.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу обољелих од малигних
болести Брчанско срце, Брчко дистрикт БиХ за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 26 присутних посланика 24 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 26 градоначелника.
Амандман број 27
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 2.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Удружењу дистрофичара Брчко
дистрикт БиХ за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 26 присутних посланика 24 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 27 градоначелника.
Амандман број 28
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 2.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Мујкићи Брчко дистрикт БиХ за
набавку опреме“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 26 присутних посланика 24 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 28 градоначелника.
Амандман број 29
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
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Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу Веселе жене, Прутаче,
Брчко дистрикт БиХ за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 26 присутних посланика 24 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 29 градоначелника.
Амандман број 30
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 12.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Удружењу за помоћ преживјелим
жртвама сексуалног насиља у рату »СУЗЕ«, Брчко дистрикт БиХ, за помоћ у
раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 30 градоначелника.
Амандман број 31
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 4.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу грађана Факат, Брчко
дистрикт БиХ за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 31 градоначелника.
Амандман број 32
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 300,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Ограђеновац Брчко дистрикт
БиХ за набавку опреме – клима“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 32 градоначелника.
Амандман број 33
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 2.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу жена Бисер Брка, за
помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласали
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 33 градоначелника.
Амандман број 34
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 4.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант мјесној заједници Чанде за помоћ у
раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласали
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 34 градоначелника.
Амандман број 35
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Удрузи заточених – Удружењу
логораша Брчко дистрикта БиХ за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласали
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 35 градоначелника.
Амандман број 36
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 7.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу жена Глас жена
Рашљани, за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласали
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 36 градоначелника.
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Амандман број 37
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Диздаруша за уградњу гријања“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласали
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 37 градоначелника.
Амандман број 38
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 12.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант јединственој организацији бораца –
Унија ветерана за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласали
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 38 градоначелника.
Амандман број 39
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 7.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант фондацији за пружање правне
помоћи бранилачкој популацији, за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласали
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 39 градоначелника.
Амандман број 40
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Организацији ратних војних
инвалида Брчко дистрикта БиХ, за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласали
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 40 градоначелника.
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Амандман број 41
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Брод за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 24 присутна посланика 22 су гласали
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 41 градоначелника.
Амандман број 42
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 7.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Паланка за изградњу заштите од
поплава код куће Дидић Исмета“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 24 присутна посланика 22 су гласали
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 42 градоначелника.
Амандман број 43
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Удружењу жена Рахићка чаршија,
Горњи Рахић за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 24 присутна посланика 22 су гласали
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 43 градоначелника.
Амандман број 44
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Чанде за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 24 присутна посланика 22 су гласали
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 44 градоначелника.
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Амандман број 45
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Ограђеновац за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 24 присутна посланика 22 су гласали
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 45 градоначелника.
Амандман број 46
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Паланка за уређење просторија
мјесне заједнице и набавку опреме“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 24 присутна посланика 22 су гласали
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 46 градоначелника.
Амандман број 47
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Шаторовићи за одржавање
сајма трешње“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 24 присутна посланика 22 су гласали
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 47 градоначелника.
Амандман број 48
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Удружењу жена Вриједне руке
Шаторовићи за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 24 присутна посланика 22 су гласали
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 48 градоначелника.
Амандман број 49
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Удружењу жена Брезе Брезово
Поље за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 24 присутна посланика 22 су гласали
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 49 градоначелника.
Амандман број 50
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Брка за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 24 присутна посланика 22 су гласали
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 50 градоначелника.
Амандман број 51
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу жена Бадарка Маоча за
помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 24 присутна посланика 22 су гласали
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 51 градоначелника.
Амандман број 52
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Маоча за водоснабдијевање“.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 24 присутна посланика 22 су гласали
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 52 градоначелника.
Амандман број 53
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Асоцијацији младих за креирање и
развој позитивних вриједности ПроАктив Брчко дистрикт БиХ за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 24 присутна посланика 22 су гласали
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 53 градоначелника.
Амандман број 54
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Организацији породица шехида и
погинулих бораца Брчко за рјешење стамбеног збрињавања Ђуле Џанановић“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 21 су гласали
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 54 градоначелника.
Амандман број 55
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Организацији породица шехида и
погинулих бораца Брчко дистрикта БиХ за рјешење стамбеног збрињавања
Мунире Муратовић“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 21 су гласали
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 55 градоначелника.
Амандман број 56
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
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Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама „Грант МЗ Стари Расадник за набавку
канцеларијске опреме“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 22 гласа присутних посланика, усвојила
амандман број 56 градоначелника.
Амандман број 57
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 2.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Удружењу младих Извор Брчко
дистрикт БиХ за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 22 гласа присутних посланика, усвојила
амандман број 57 градоначелника.
Амандман број 58

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 14.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Удружењу грађана Центар за
демократију Брчко дистрикт БиХ за редован рад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 22 гласа присутних посланика, усвојила
амандман број 58 градоначелника.
Амандман број 59
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 18.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Центру за археолошка и
етнографска истраживања Неолит Брчко дистрикт БиХ за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 22 гласа присутних посланика, усвојила
амандман број 59 градоначелника.
Амандман број 60
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 70.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Удружењу ветерана Борачке
организације Републике Српске, Брчко дистрикт БиХ за исплату спомен-собе
удружења по нотарском уговору из 2015. године“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 60 градоначелника.
Амандман број 61
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 9.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Удружењу ветерана специјалне
јединице Пеша, Брчко дистрикт БиХ за обиљежавање парастоса“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је са 22 гласа присутних посланика усвојила амандман број 61
градоначелника.
Амандман број 62
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 13.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Светосавској омладинској
заједници Брчко дистрикт БиХ, за организацију Светосавског бала, за помоћ у
редовном раду и реализацију планираних пројеката“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 62 градоначелника.
Амандман број 63
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант црквеном хору Свети Стефан
дечански Брчко дистрикт БиХ, за одлазак на такмичење Неђици Миаиловић“.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 63 градоначелника.
Амандман број 64
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Крбети за изградњу водоводне
мреже за артески бунар Марковићи“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 64 градоначелника.

Амандман број 65
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 6.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Ражљево за организовање
Светосавског турнира у малом фудбалу“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 65 градоначелника.
Амандман број 66
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Трњаци за наставак уређења
платоа и тротоара код споменика у МЗ Трњаци“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 66 градоначелника.
Амандман број 67
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ 1. мај за санацију дијела крова и
унутрашњости дијела просторија МЗ 1. мај“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 67 градоначелника.
Амандман број 68
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Доњи Брезик за уређење
спомен-собе и простора око ње у МЗ Доњи Брезик“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 68 градоначелника.
Амандман број 69
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 2.500,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Гредице 1 за обиљежавање
значајних датума и функционисање МЗ“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 69 градоначелника.
Амандман број 70
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Илићка за обиљежавање славе
и дана МЗ Илићка“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 70 градоначелника.
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Амандман број 71
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Бијељинска цеста за годишње
одржавање чесме – артеског бунара у МЗ Бијељинска цеста“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 71 градоначелника.
Амандман број 72
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Бијељинска цеста за уређење
зида на старој котловници за потребе школе мурала“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 72 градоначелника.
Амандман број 73
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 1.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама „Грант МЗ Бијељинска цеста за
обиљежавање дана МЗ“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 73 градоначелника.
Амандман број 74
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Центар 2, за поправку и
реновирање артеског бунара - чесме“.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 74 градоначелника.
Амандман број 75
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Церик за уређење сеоског
гробља и црквеног дворишта“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 75 градоначелника.
Амандман број 76
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу активних жена ГЕНДЕР,
Брчко дистрикт БиХ за помоћ у реализацији планираних пројеката“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 76 градоначелника.
Амандман број 77
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Удружењу жена жртава рата
Републике Српске Брчко дистрикт БиХ, за помоћ у раду и набавку канцеларијске
опреме“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 77 градоначелника.
Амандман број 78
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Удружењу Македонаца ВАРДАР,
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Брчко дистрикт БиХ, за помоћ у раду удружења и реализацију планираних
активности“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 78 градоначелника.
Амандман број 79
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу грађана ДЕМОС, Брчко
дистрикт БиХ, за помоћ у раду удружења“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 79 градоначелника.
Амандман број 80
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу грађана GLOCK, Брчко
дистрикт БиХ, за помоћ у редовном раду и набавку опреме“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, 21 гласом присутних посланика, усвојила
амандман број 80 градоначелника.
Амандман број 81
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Извиђачи Брчко дистрикта, Брчко
дистрикт БиХ, за помоћ у редовном раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 21 гласом присутних посланика, усвојила
амандман број 81 градоначелника.
Амандман број 82
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
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подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 18.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу грађана БЕБА ВИШЕ
Брчко дистрикт БиХ, за помоћ у редовном раду удружења“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 21 гласом присутних посланика, усвојила
амандман број 82 градоначелника.
Амандман број 83
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу грађана Феријално
удружење Брчко дистрикт БиХ за помоћ у редовном раду и реализацији
планираних активности“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 21 гласом присутних посланика, усвојила
амандман број 83 градоначелника.
Амандман број 84

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант УГ Друштво психолога Брчко
дистрикт БиХ, за подршку у редовном раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 21 гласом присутних посланика, усвојила
амандман број 84 градоначелника.
Амандман број 85
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 4.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант хуманитарном удружењу Боље
Брчко, Брчко дистрикт БиХ, за подршку у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 21 гласом присутних посланика, усвојила
амандман број 85 градоначелника.
Амандман број 86
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 2.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу грађана Српски
отаџбински покрет, Брчко дистрикт БиХ, за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 21 гласом присутних посланика, усвојила
амандман број 86 градоначелника.
Амандман број 87
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу грађана ПРИНЦИП, Брчко
дистрикт БиХ, за помоћ у раду и реализацији планираних активности“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 21 гласом присутних посланика, усвојила
амандман број 87 градоначелника.
Амандман број 88

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу грађана Голуб, Брчко
дистрикт БиХ,
за помоћ у реализацији пројекта органске производње у
пластеницима“.
Комисија је дала сагласност, уз сугестију да се навeдени износ од
10.
000,00 КМ мијења у износ од 5. 000, 00 КМ.

Скупштина je једногласно, са 21 гласом присутних посланика, усвојила
амандман број 88 градоначелника, са мишљењем Комисије за буџет.
Амандман број 89
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу одрживог развоја
Идентитет, Брчко дистрикт БиХ, за помоћ у програму огледа за почетак узгоја
латералног типа орашарске производње“.
Комисија је дала сагласност, уз сугестију да се наведени износ од
5.
000,00 КМ мијења у износ од 10. 000, 00 КМ.
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Скупштина је једногласно, са 21 гласом присутних посланика, усвојила
амандман број 89 градоначелника, са мишљењем Комисије за буџет.
Амандман број 90
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Доњи Брезик за набавку и
уградњу водомјера на водоводу Брадоњићи“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 21 гласом присутних посланика, усвојила
амандман број 90 градоначелника.
Амандман број 91
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Удружењу обољелих од мултипле
склерозе Брчко дистрикт БиХ, за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 21 гласом присутних посланика, усвојила
амандман број 91 градоначелника.
Амандман број 92
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 2.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант спортском удружењу одгајивача
голубова – српски високолетачи Летачи – Грчице - В – Н Брчко дистрикт БиХ за
помоћ у функционисању клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 92 градоначелника.
Амандман број 93
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Паланка Брчко дистрикт БиХ за
одржавање манифестације »Дани Паланке«“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 93 градоначелника.
Амандман број 94
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Паланка Брчко дистрикт БиХ за
набавку пластеника незапосленим демобилисаним борцима“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 94 градоначелника.
Амандман број 95
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Ријеке Брчко дистрикт БиХ за
поправку опреме на субартеском бунару, набавку намјештаја, завршетак гријања
и сл.“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 95 градоначелника.
Амандман број 96
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
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Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама - „Грант Тузланска Amica – »Кућа за младе
Пријатељство« у Брчком за подршку у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 96 градоначелника.
Амандман број 97
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу грађана поријеклом из
Санџака Брчко дистрикт БиХ за подршку у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 97 градоначелника.
Амандман број 98

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама - „Грант Удружењу слијепих и слабовидних
лица, Брчко дистрикта БиХ за подршку у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 98 градоначелника.
Амандман број 99
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 4.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама - „Грант Удружењу параплегичара и
обољелих од дјечје парализе, Брчко дистрикт БиХ за подршку у раду“.
Комисија је дала сагласност.

340

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 99 градоначелника.
Амандман број 100
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 2.500,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу обољелих од малигних
болести Брчанско срце Брчко дистрикт БиХ за подршку у раду Удружења“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 100 градоначелника.
Амандман број 101
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 3.500,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу грађана »Роми на дјелу«
Брчко дистрикт БиХ за подршку у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 101 градоначелника.
Амандман број 102
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама - „Грант УГ Фицибајер Брчко дистрикт БиХ
за подршку у раду и организацију манифестације Повратак Фицибајеру 2017“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 102 градоначелника.
Амандман број 103
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
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подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу »ЗумбАеробиКлуб«
Брчко дистрикт БиХ за подршку у раду Удружења“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 103 градоначелника.
Амандман број 104
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу грађана Голубова
високолетача АС Брчко дистрикт БиХ за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 104 градоначелника.
Амандман број 105
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант креативном центру Кријес Брчко
дистрикт БиХ за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 105 градоначелника.
Амандман број 106

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант фондацији Зенан Брчко дистрикт
БиХ за редован рад и реализацију циљева“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 106 градоначелника.
Амандман број 107
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
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подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 2.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ 1. мај Брчко дистрикт БиХ за
одржавање меморијалног одбојкашког турнира Милорад Драгичевић“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 107 градоначелника.
Амандман број 108

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Гредице 2 за уређење ограде и
зграде Мјесне заједнице“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 108 градоначелника.
Амандман број 109

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 2.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант УГ Омладински погон Брчко
дистрикт БиХ за редован рад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 109 градоначелника.
Амандман број 110
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Крбети Брчко дистрикт БиХ за
изградњу етно-комплекса на Црној ријеци“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 110 градоначелника.
Амандман број 111
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
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подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 2.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Извиђачи Брчко дистрикта, Брчко
дистрикта БиХ за редован рад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 111 градоначелника.
Амандман број 112

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант УГ Српски Отаџбински Покрет
Брчко дистрикта БиХ за редован рад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 112 градоначелника.
Амандман број 113

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Гредице 1 Брчко дистрикт БиХ
за обиљежавање значајних датума“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 113 градоначелника.
Амандман број 114

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу за очување српске
културне баштине и традиције Старо огњиште Ражљево, Брчко дистрикт БиХ за
редован рад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 114 градоначелника.
Амандман број 115
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
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подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 2.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Ражљево Брчко дистрикт БиХ за
обиљежавање дана Светог Прокопа“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 115 градоначелника.
Амандман број 116

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Сандићи Брчко дистрикт БиХ за
изградњу водоводне мреже у доњем дијелу Сандића–Каблиновићи – на парцели
к. ч. 432/5“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 116 градоначелника.
Амандман број 117

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 12.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Слијепчевићи Брчко дистрикт
БиХ за уређење гробља Мирковача“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 117 градоначелника.
Амандман број 118

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант УГ Феникс МС Брчко дистрикт БиХ
за редован рад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 118 градоначелника.
Амандман број 119
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
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подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Светосавска омладинска заједница
Брчко дистрикт БиХ за обављање планираних активности“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 119 градоначелника.
Амандман број 120

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 6.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант УГ Трка за живот Брчко дистрикт
БиХ за рад удружења“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 120 градоначелника.
Амандман број 121

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант УГ Жене жртве рата Брчко дистрикт
БиХ, за редован рад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 121 градоначелника.
Амандман број 122

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 25.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант УГ Српски омладински савез Брчко
дистрикт БиХ за редован рад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 122 градоначелника.
Амандман број 123
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
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подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 2.500,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант УГ Ротари клуб Брчко дистрикт БиХ
за редован рад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 123 градоначелника.
Амандман број 124

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Удружењу пензионера Републике
Српске Брчко дистрикт БиХ, за рад Удружења“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 124 градоначелника.
Амандман број 125

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 3.500,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Удружењу параплегичара и
обољелих од дјечије парализе, за редован рад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 125 градоначелника.
Амандман број 126

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант УГ Идентитет Брчко дистрикт БиХ
за редован рад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 126 градоначелника.
Амандман број 127
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
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подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант УГ Бошко Перић Пеша Брчко
дистрикт БиХ, за редован рад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 127 градоначелника.
Амандман број 128
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Сандићи Брчко дистрикт БиХ за
санацију ограде на мјесном гробљу Крушик“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 128 градоначелника.
Амандман број 129

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Горњи Брезик Брчко дистрикт
БиХ за завршетак постављања ограде на мјесном гробљу“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 129 градоначелника.
Амандман број 130

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Илићка Брчко дистрикт БиХ за
обиљежавање славе и дана у МЗ Илићка“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 130 градоначелника.
Амандман број 131
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
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подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Удружењу спортских и привредних
риболоваца Смуђ Брчко дистрикт БиХ за поправку крова на објекту Удружења“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 131 градоначелника.
Амандман број 132

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант УГ Брчански демократски форум
Брчко дистрикт БиХ за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 132 градоначелника.
Амандман број 133

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 2.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Удружењу дијабетичара Брчко
дистрикт БиХ за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 133 градоначелника.
Амандман број 134

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 2.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу жена Бисер Брка Брчко
дистрикт БиХ за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 134 градоначелника.
Амандман број 135
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 45.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Прони центру за омладински развој
Брчко дистрикт БиХ за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 135 градоначелника.
Амандман број 136
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 2.500,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу грађана Фицибајер
Брчко дистрикт БиХ за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 136 градоначелника.
Амандман број 137
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 48.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант УГ Црвени крст/криж Брчко
дистрикт БиХ за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 137 градоначелника.
Амандман број 138

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 8.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу изворна заједница
омладине ИЗО Г. Рахић Брчко дистрикт БиХ за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 138 градоначелника.
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Амандман број 139
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 30.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант МЗ Бијела Брчко дистрикт БиХ за
плаћање утрошка електричне енергије за водовод у протеклих пет година“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 139 градоначелника.

Амандман број 140
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант МЗ Скакава Горња Брчко дистрикт
БиХ за обиљежавање обљетнице Ране Св. Фране“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутна посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 140 градоначелника.

Амандман број 141
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 9.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант МЗ Доња Скакава Брчко дистрикт
БиХ за санацију висећег моста и приступног пута“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 141 градоначелника.

Амандман број 142
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант МЗ Горњи Зовик, Брчко дистрикт
БиХ за одржавање манифестације Зовичко љето“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 142 градоначелника.

Амандман број 143
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
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подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант МЗ Доњи Зовик, Брчко дистрикт
БиХ за одржавање манифестације Завичајни сусрети“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 143 градоначелника.

Амандман број 144
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант МЗ Боће Брчко дистрикт БиХ за
редован рад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 144 градоначелника.

Амандман број 145
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант МЗ Боће Брчко дистрикт БиХ за
одржавање манифестације Жупско сијело“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 145 градоначелника.
Амандман број 146
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант МЗ Вукшић Брчко дистрикт БиХ за
реконструкцију и насипање њивског пута од Павловића према Гајинама“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 146 градоначелника.
Амандман број 147
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
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подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 2.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант МЗ Крепшић II Брчко дистрикт БиХ
за организацију малих сеоских олимпијских игара“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 147 градоначелника.
Амандман број 148
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант МЗ Витановићи Брчко дистрикт
БиХ за изградњу макадамског пута до цркве у Витановићима према Батњичу,
издизање пута те израда канала са обје стране пута“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 148 градоначелника.

Амандман број 149
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 4.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант МЗ Доњи Рахић Брчко дистрикт
БиХ за уређење споменика за погинуле бранитеље“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 149 градоначелника.

Амандман број 150
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант МЗ Уловић Брчко дистрикт БиХ за
изградњу споменика за погинуле бранитеље“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 150 градоначелника.
Амандман број 151

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
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културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 50.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Рекреативно-планинарском клубу
Брчко, Брчко за изградњу планинарског дома“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 151 градоначелника.
Амандман број 152

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Одбојкашком клубу инвалида
Брчко за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 152 градоначелника.
Амандман број 153
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 2.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу грађана Раја са
Фицибајера, Брчко за помоћ у раду удружења“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 153 градоначелника.
Амандман број 154

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 Грантови осталим организацијама - „Грант еколошком удружењу Дар природе, Брка
за помоћ у раду удружења“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 154 градоначелника.
Амандман број 155

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
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културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 4.500,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 Грантови осталим организацијама - „Грант КУД Диздаруша 2013 за помоћ у раду
друштва“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 155 градоначелника.
Амандман број 156
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант кошаркашком клубу Брчанка, Брчко
за помоћ у раду клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 156 градоначелника.
Амандман број 157
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 18.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Фудбалском клубу Избор, Брчко за
помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 157 градоначелника.
Амандман број 158
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 58.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Фудбалском клубу Диздаруша, за
помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 158 градоначелника.
Амандман број 159
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 7.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Фудбалском клубу Полет, Паланка
за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 159 градоначелника.
Амандман број 160

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 30.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Фудбалском клубу Слобода,
Мујкићи за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 160 градоначелника.
Амандман број 161

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 8.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Фудбалском клубу Воћар,
Шаторовићи за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 161 градоначелника.
Амандман број 162

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 7.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Фудбалском клубу Граничар,
Брезово Поље за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 162 градоначелника.
Амандман број 163
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 21.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Тавла клубу Брезово Поље за
помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 163 градоначелника.
Амандман број 164

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 6.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант стонотениском клубу Брка 2007, за
помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 164 градоначелника.
Амандман број 165

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 4.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант школи фудбала Шампион 2017
Брчко, за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 165 градоначелника.
Амандман број 166

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
привредни развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење
за туризам, културу и спорт, на економском коду 821200 – Набавка грађевина,
планирани износ средстава увећати за 4.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак радова на игралишту у МЗ Ограђеновац“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 166 градоначелника.
Амандман број 167
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
привредни развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење
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за туризам, културу и спорт, на економском коду 821200 – Набавка грађевина,
планирани износ средстава увећати за 45.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
“Изградња спортско-рекреативног центра у МЗ Горњи Рахић“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 167 градоначелника.
Амандман број 168
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Фудбалском клубу Г. Рахић, Горњи
Рахић за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 1 „против“, усвојила амандман број 168 градоначелника.
Амандман број 169

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Фудбалском клубу Рахићки
љиљани, Горњи Рахић, за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 1 „против“, усвојила амандман број 169 градоначелника.
Амандман број 170

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 Грантови осталим организацијама - „Грант БКУД Рахић, Горњи Рахић, за набавку
опреме“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 170 градоначелника.
Амандман број 171
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
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културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 13.500,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Фудбалском клубу Ограђеновац,
Ограђеновац за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 171 градоначелника.
Амандман број 172
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 Грантови осталим организацијама - „Грант КУД Шатор Паша, Шаторовићи, за помоћ
у раду Друштва“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 172 градоначелника.
Амандман број 173

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
привредни развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење
за туризам, културу и спорт, на економском коду 821200 – Набавка грађевина,
планирани износ средстава увећати за 30.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: “Изградњу трибина на стадиону ФК Посавина, МЗ Брод“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 173 градоначелника.
Амандман број 174

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Фудбалском клубу Посавина, Брод
за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 174 градоначелника.
Амандман број 175
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант футсал клубу Брчко, за помоћ у
раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 175 градоначелника.
Амандман број 176

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 30.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант ОФК Брчко 1978 Ивици, за
покривање трибина и завршетак ограђивања терена“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 176 градоначелника.
Амандман број 177
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
привредни развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење
за туризам, културу и спорт, на економском коду 821200 – Набавка грађевина,
планирани износ средстава увећати за 25.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: “Наставак радова на изградњи дјечјег игралишта у МЗ Мераје“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 177 градоначелника.
Амандман број 178

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 Грантови осталим организацијама - „Грант КУД Јусуф Крпић Брезово Поље за
помоћ у раду Друштва“.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 178 градоначелника.
Амандман број 179
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 Грантови осталим организацијама - „Грант БКУД Азра, Рашљани за помоћ у раду
Друштва.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 179 градоначелника.
Амандман број 180

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Ногометном клубу Мајевица,
Рашљани за изградњу свлачионица“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 180 градоначелника.
Амандман број 181

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
привредни развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење
за туризам, културу и спорт, на економском коду 821200 – Набавка грађевина,
планирани износ средстава увећати за 30.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: “Изградња трибина на игралишту у МЗ Маоча“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 181 градоначелника.
Амандман број 182

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Ногометном клубу Трешњевка,
Маоча за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 182 градоначелника.
Амандман број 183
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Ногометном савезу Брчко
дистрикта БиХ за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 183 градоначелника.
Амандман број 184

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 Грантови осталим организацијама - „Грант туристичком удружењу Мост, за помоћ у
раду Удружења“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 184 градоначелника.
Амандман број 185

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант кошаркашком клубу Партизан за
помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 185 градоначелника.
Амандман број 186
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант спортском друштву Ветерана 92,
Брчко, за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 186 градоначелника.
Амандман број 187
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У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
привредни развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење
за туризам, културу и спорт, на економском коду 821200 – Набавка грађевина,
планирани износ средстава увећати за 30.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта „Изградња свлачионице за ФК Гредице у МЗ Гредице 1“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 187 градоначелника.
Амандман број 188

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 25.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант општинском фудбалском савезу
Брчко – дистрикт БиХ за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 188 градоначелника.
Амандман број 189

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант рукометном клубу Јединство 2015
Брчко за набавку спортске опреме и помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 189 градоначелника.
Амандман број 190

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Фудбалском клубу Омладинац
Поточари за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 190 градоначелника.
Амандман број 191
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант ОФК Брезик, Горњи Брезик за
помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 191 градоначелника.
Амандман број 192

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Фудбалском клубу Гредице,
Гредице 1 за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 192 градоначелника.
Амандман број 193

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 7.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Фудбалском клубу Обилић
Крепшић за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 193 градоначелника.
Амандман број 194
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 Грантови осталим организацијама - „Грант СПКД Просвјета Брчко за помоћ у раду
Друштва“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 194 градоначелника.
Амандман број 195
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 11.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант наутичком клубу Моја лађа за
помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 195 градоначелника.
Амандман број 196
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 70.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант одбојкашком клубу Младост Брчко
за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 196 градоначелника.
Амандман број 197

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Фудбалском клубу Борац Ражљево
за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 197 градоначелника.
Амандман број 198
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 7.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 Грантови осталим организацијама - „Грант СКУД Поточари, за помоћ у раду
Друштва“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 198 градоначелника.
Амандман број 199
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 27.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант клубу малог фудбала Брчко
Здравље, за организацију Видовданског турнира у малом фудбалу“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 24 присутна посланика 23 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 199 градоначелника.
Амандман број 200

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 27.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант атлетском клубу Брчко за
организацију Видовданске трке“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 24 присутна посланика 23 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 200 градоначелника.
Амандман број 201

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант клубу малог фудбала Брчко
Здравље за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 24 присутна посланика 23 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 201 градоначелника.
Амандман број 202

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант рукометном клубу Јединство 2015,
Брчко за набавку спортских тренажних реквизита и помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 24 присутна посланика 23 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 202 градоначелника.
Амандман број 203
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 2.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант карате клубу СОКО, за помоћ у раду
клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 24 присутна посланика 23 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 203 градоначелника.
Амандман број 204

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 11.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант рукометном клубу Јединство за
помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 24 присутна посланика 23 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 204 градоначелника.
Амандман број 205
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант клубу борилачких вјештина
Јединство, Брчко за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 24 присутна посланика 23 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 205 градоначелника.
Амандман број 206
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Женском фудбалском клубу
Локомотива за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 206 градоначелника.
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Амандман број 207
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант teakwondo клуб ГОКУ Брчко, за
помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 207 градоначелника.
Амандман број 208

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 4.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Фудбалском клубу Свети Јован,
Брезик за набавку опреме и реквизита“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 208 градоначелника.
Амандман број 209

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 1.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Фудбалском клубу Сава 04 Брезово
Поље Село за набавку пумпе за воду за свлачионице Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 209 градоначелника.
Амандман број 210

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 2.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Фудбалском клубу Борац, Ражљево
за набавку опреме и помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 210 градоначелника.
Амандман број 211
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант кик-бокс клубу Грчица, за помоћ у
раду Клуба и учешћу на такмичењима“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 211 градоначелника.
Амандман број 212

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 4.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Фудбалском клубу Обилић
Крепшић за помоћ у раду Клуба и организовању турнира поводом 50 година
постојања Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 212 градоначелника.
Амандман број 213
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Фудбалском клубу Будућност Ред
Стар Вучиловац, за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 213 градоначелника.
Амандман број 214

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 25.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Фудбалском клубу Омладинац,
Поточари за завршетак свлачионица и набавку опреме“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 214 градоначелника.
Амандман број 215
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант планинарском друштву Платани, за
наставак радова на планинарском дому“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 215 градоначелника.
Амандман број 216

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант академији спорта Локомотива, за
набавку опреме и учешће на турнирима“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 216 градоначелника.
Амандман број 217
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Фудбалском клубу Илићка 01 за
помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 217 градоначелника.
Амандман број 218

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Фудбалском клубу Грчица за помоћ
у раду Клуба, развој омладинског погона и набавку опреме“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 218 градоначелника.
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Амандман број 219
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 Грантови осталим организацијама - „Грант СПКД Просвјета Брчко, за набавку
црногорске ношње“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 22 су гласала
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 219 градоначелника.
Амандман број 220

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 Грантови осталим организацијама - „Грант КУД Илићка за помоћ у раду Друштва и
реализацију планираних активности“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 220 градоначелника.
Амандман број 221

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 Грантови осталим организацијама - „Грант КУД Шехер Паланка за одржавање
смотре фолклора и вечери севдаха“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 221 градоначелника.
Амандман број 222

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 Грантови осталим организацијама - „Грант еколошком удружењу Чистоћа Рашљани
за реализацију пројекта Удружења“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 222 градоначелника.
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Амандман број 223
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
привредни развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење
за туризам, културу и спорт, на економском коду 821200 – Набавка грађевина,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: - „Изградња дјечјег игралишта код дома МЗ у МЗ Шаторовићи“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 223 градоначелника.
Амандман број 224
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Шаховском клубу Брчко, Брчко за
помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 224 градоначелника.
Амандман број 225

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 Грантови осталим организацијама - „Грант КУД Кланац Брчко за помоћ у раду
Друштва“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 225 градоначелника.
Амандман број 226

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 Грантови осталим организацијама - „Грант КУД Брчанско коло Брчко за помоћ у
раду Друштва“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 226 градоначелника.
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Амандман број 227
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Академији спорта Локомотива за
субвенцију трошкова превоза на такмичење у град Верија у Грчкој“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 227 градоначелника.

Амандман број 228
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
привредни развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење
за туризам, културу и спорт, на економском коду 821200 – Набавка грађевина,
планирани износ средстава увећати за 30.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Иницијална средства за пројектовање и изградњу планинарске стазе
Њивице Бијела – Гранаши Г. Зовик“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 228 градоначелника.

Амандман број 229
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант планинарском друштву »Њивце«,
за изградњу планинарског дома Њивице“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 229 градоначелника.
Амандман број 230
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Ногометном клубу »Посавина 108«
Бијела за помоћ у раду јуниорског погона Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 230 градоначелника.
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Амандман број 231
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 6.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Ногометном клубу »Динамо 75«
Приједор за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 231 градоначелника.
Амандман број 232
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Ногометном клубу »Дубраве«
Дубраве за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 232 градоначелника.

Амандман број 233
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Академији спорта »Локомотива« за
организовање међународног турнира“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 233 градоначелника.
Амандман број 234
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Клубу борилачких спортова
»STORM GYM« Брчко за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 234 градоначелника.
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Амандман број 235
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
привредни развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење
за туризам, културу и спорт, на економском коду 821200 – Набавка грађевина,
планирани износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња дјечјег игралишта у МЗ Горњи Зовик“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, од 20 присутних посланика, усвојила амандман
број 235 градоначелника.
Амандман број 236
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Ногометном клубу »Равне - Зовик«
Горњи Зовик за наставак радова на изградњи свлачионице Kлуба “.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 236 градоначелника.

Амандман број 237
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант удружењу грађана »Спортско
друштво инвалида Јединство Боће« Боће за помоћ у раду клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 237 градоначелника.

Амандман број 238
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ редстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант удружењу грађана »Спортско
друштво инвалида Јединство Боће« Боће за одржавање Рекреационоедукационоог кампа за младе »Љетни ораториј 2017.«“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 238 градоначелника.
Амандман број 239
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 30.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Планинарском друштву »Гранаш«
Штрепци за наставак изградње планинарског дома.“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 239 градоначелника.
Амандман број 240
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614312 –
Грантови осталим организацијама – „Грант ХКУД »Жупа Зовик« Горњи Зовик за
помоћ у раду друштва“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 240 градоначелника.

Амандман број 241
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
привредни развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење
за туризам, културу и спорт, на економском коду 821200 – Набавка грађевина,
планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак радова на изградњи свлачионице ХАШК Напредак, МЗ
Уловић“
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 241 градоначелника.

Амандман број 242
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Ногометном клубу »Витановићи
78« Витановићи за завршетак уређења свлачионице и околине око свлачионице“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 242 градоначелника.
Амандман број 243
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Ногометном клубу »Млади
задругар« Доњи Рахић за уређење фудбалског игралишта“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 243 градоначелника.
Амандман број 244

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 35.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант клубу борилачких спортова
Локомотива Брчко за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 244 градоначелника.
Амандман број 245
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 30.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант SHOTOKAN КАРАТЕ ДО Брчко за
помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 245 градоначелника.
Амандман број 246

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 25.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант клубу борилачких вјештина Брчко,
Брчко за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 246 градоначелника.
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Амандман број 247
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 30.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу традиционална карате
ДО Асоцијација Брчко за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 247 градоначелника.
Амандман број 248
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 30.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Женском ногометном клубу Центар
Брчко за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 248 градоначелника.
Амандман број 249

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 35.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 Грантови осталим организацијама - „Грант удружењу Голуб Брчко за промоцију
сеоског туризма“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 249 градоначелника.
Амандман број 250

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 49.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу грађана Међународни
рукометни турнир ЛОКОМОТИВА КУП за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 250 градоначелника.
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Амандман број 251
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 49.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Академији спорта Локомотива за
помоћ у раду клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 251 градоначелника.
Амандман број 252
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант одбојкашком клубу Галеб Брезово
Поље за помоћ у раду клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 252 градоначелника.
Амандман број 253

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант фудбалском клубу Брка 1948 за
помоћ у раду клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 253 градоначелника.
Амандман број 254

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу за спорт и рекреацију
SPORTREK Брчко за помоћ у раду клуба“.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 254 градоначелника.
Амандман број 255
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 28.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант омладинско-спортском клубу
Талент Брчко за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 255 градоначелника.
Амандман број 256
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу грађана Спорташ Брчко
за помоћ у раду клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 256 градоначелника.
Амандман број 257

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама – „Грант Женском фудбалском клубу
Олимпик Брчко за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 257 градоначелника.
Амандман број 258
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 Грантови осталим организацијама - „Грант удружењу грађана Центар за културу и
туризам Брчко за помоћ у раду Удружења“.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 258 градоначелника.
Амандман број 259
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 12.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама – „Грант школи фудбала Лион Брчко за
помоћ у раду клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 259 градоначелника.
Амандман број 260
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 Грантови осталим организацијама – „Грант КУД Срце игра Брезово Поље – Ново
насеље за помоћ у раду Друштва“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 260 градоначелника.
Амандман број 261

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
привредни развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење
за туризам, културу и спорт, на економском коду 821200 – Набавка грађевина,
планирани износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта „Изградња свлачионица на фудбалском игралишту у МЗ Грбавица“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 261 градоначелника.
Амандман број 262
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
привредни развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење
за туризам, културу и спорт, на економском коду 821200 – Набавка грађевина,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта „Пројектовање балон сале за локалитет Еко-излетиште Грчица“.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 262 градоначелника.
Амандман број 263
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
привредни развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење
за туризам, културу и спорт, на економском коду 821200 – Набавка грађевина,
планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта „Изградња комплекса Фазанерија са излетиштем на локацији к. ч. 786 у
МЗ Станови“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 263 градоначелника.
Амандман број 264

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Фудбалском клубу Сава 04 Брезово
Поље Село за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 264 градоначелника.
Амандман број 265

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 2.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Фудбалском клубу Задругар Буквик
за помоћ у раду клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 265 градоначелника.
Амандман број 266
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 4.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Фудбалском клубу Челик Грбавица
за помоћ у раду Клуба“.
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Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 266 градоначелника.
Амандман број 267
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 4.500,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Фудбалском клубу Југовић Гредице
1 за рад омладинске школе“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 267 градоначелника.
Амандман број 268
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 12.500,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 Грантови осталим организацијама - „Грант КУД Свети Василије Острошки за помоћ
у раду Друштва“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 268 градоначелника.
Амандман број 269
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Фудбалском клубу Југовић Гредице
1 за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 269 градоначелника.
Амандман број 270
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 7.000,00 КМ.

383

Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама – „Грант Фудбалском клубу Грчица за
помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 270 градоначелника.
Амандман број 271
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 25.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 Грантови осталим организацијама - „Грант КУД Илићка за помоћ у раду друштва и
набавку народних ношњи“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 271 градоначелника.
Амандман број 272
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Фудбалском клубу Илићка 01 за

помоћ у раду Клуба“.

Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 272 градоначелника.
Амандман број 273
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 8.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Фудбалском клубу Илићка 01 за
секцију школа фудбала“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 273 градоначелника.
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Амандман број 274
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Клубу малог фудбала Бијели анђео
Попово Поље за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 274 градоначелника.
Амандман број 275

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Фудбалском клубу Омладинац
Поточари за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 275 градоначелника.
Амандман број 276
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофиК“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 276 градоначелника.
Амандман број 277
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 2.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 Грантови осталим организацијама - „Грант СКУД Ражљево за помоћ у раду
Друштва“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 277 градоначелника.
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Амандман број 278
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант стонотениском клубу Ражљево за
помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 278 градоначелника.
Амандман број 279

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Фудбалском клубу Слијепчевићи за
помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 279 градоначелника.
Амандман број 280

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Фудбалском клубу Младост
Трњаци за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 280 градоначелника.
Амандман број 281

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 2.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант тениском клубу Прохема Брчко за
помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 281 градоначелника.
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Амандман број 282
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 Грантови осталим организацијама - „Грант СПКД Просвјета Брчко за организацију
смотре“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 282 градоначелника.
Амандман број 283
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 2.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант пливачком клубу Атос – Сава за
помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 283 градоначелника.
Амандман број 284
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант шаховском клубу Велемајстор за
помоћ у раду клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 284 градоначелника.
Амандман број 285

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 2.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант кошаркашком клубу Лавови Брчко
за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 285 градоначелника.
Амандман број 286
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант рукометном клубу Јединство 2015
Брчко за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 286 градоначелника.
Амандман број 287

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант стрељачком клубу Glock за помоћ у
раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 287 градоначелника.
Амандман број 288

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Асоцијацији Спортисимо за помоћ у
раду клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 288 градоначелника.
Амандман број 289
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 7.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант џудо клубу Judo – Jitsu Centurion за
помоћ у раду Клуба“.
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Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 289 градоначелника.
Амандман број 290
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Фудбалском клубу Локомотива
Брчко за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 290 градоначелника.
Амандман број 291

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Академији спорта Локомотива за
помоћ у раду клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 291 градоначелника.
Амандман број 292

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант карате клубу Ипон за помоћ у раду
Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 292 градоначелника.
Амандман број 293

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
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Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант атлетском клубу Cross за помоћ у
раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 293 градоначелника.
Амандман број 294

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант планинарском друштву Платани за
помоћ у раду клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 294 градоначелника.
Амандман број 295
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 2.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Фудбалском клубу Свети Јован
Брезик за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 295 градоначелника.
Амандман број 296

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант куглашком клубу Рад Брчко за
помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 296 градоначелника.

Амандман број 297
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
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културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 25.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант одбојкашком клубу Младост Брчко
за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 297 градоначелника.
Амандман број 298
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант карате-клубу Соко за помоћ у раду
Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 298 градоначелника.
Амандман број 299

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 2.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант спортском аматерском клубу
Премиус Брчко за помоћ у раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 299 градоначелника.
Амандман број 300
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант тениском клубу Сол за помоћ у
раду Клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 300 градоначелника.
Амандман број 301
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант спортском удружењу Клуб реалног
аикидоа Брчко за помоћ у раду клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 301 градоначелника.
Амандман број 302

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 2.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 Грантови осталим организацијама - „Грант КУД Крепшић, Крепшић за помоћ у раду
Друштва“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 302 градоначелника.
Амандман број 303

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17010001 – Пододјељење за
привредни развој, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 2.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 Грантови осталим организацијама - „Грант удружењу послодаваца Српско
привредно вијеће Брчко дистрикт за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 303 градоначелника.
Амандман број 304

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18020001 – Пододјељење за
пољопривреду, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 2.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу грађана/воћара –
Савремени воћари, Брчко дистрикт БиХ, за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 304 градоначелника.
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Амандман број 305
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
пољопривреду шумарство и водопривреду, на организационом коду 18030001 –
Пододјељење за шумарство и водопривреду, на економском коду 821600 –
Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани износ средстава увећати за
10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта „Уређење лијеве обале и корита Рашљанске ријеке у МЗ Рашљани на
потезу код првог моста изнад ПОНЕ-та“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 305 градоначелника.
Амандман број 306
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
пољопривреду шумарство и водопривреду, на организационом коду 18030001 –
Пододјељење за шумарство и водопривреду, на економском коду 821600 –
Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани износ средстава увећати за
3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта „Израда пројектне докумантације за изградњу потпорног зида у кориту
Рашљанске ријеке код куће Авдић Хаснета (код џамије) у МЗ Рашљани“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 18 присутних посланика 16 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 306 градоначелника.
Амандман број 307

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
пољопривреду шумарство и водопривреду, на организационом коду 18030001 –
Пододјељење за шумарство и водопривреду, на економском коду 821600 –
Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани износ средстава увећати за
10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта „Уређење корита и обале Рашљанске ријеке код куће Равкић Шемсудина
у МЗ Рашљани“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 18 присутних посланика 16 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 307 градоначелника.
Амандман број 308

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18030001 – Пододјељење за
шумарство и водопривреду, на економском коду 821600 – Реконструкција и
инвестиционо одржавање, планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта „Израда пројектне докумантације за изградњу потпорног зида у кориту
Рашљанске ријеке код куће Авдић Рамида у МЗ Рашљани“.
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Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 18 присутних посланика 16 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 308 градоначелника.
Амандман број 309
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18030001 – Пододјељење за
шумарство и водопривреду, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу грађана спортсколовачко друштво Берета, Ограђеновац за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 309 градоначелника.
Амандман број 310

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
пољопривреду, шумарство и водопривреду, на организационом коду 18030001 –
Пододјељење за шумарство и водопривреду, на економском коду 821600 –
Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани износ средстава увећати за
50.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта „Уређење корита и обале потока Јагоштица кроз насеље Шаторовићи –
израда пројектне документације и извођење радова“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 310 градоначелника.
Амандман број 311
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18030001 – Пододјељење за
шумарство и водопривреду, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант ловачком удружењу Орао, Брезово
Поље, за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 311 градоначелника.
Амандман број 312

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
пољопривреду, шумарство и водопривреду, на организационом коду 18030001 –
Пододјељење за шумарство и водопривреду, на економском коду 821600 –
Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани износ средстава увећати за
7.000,00 КМ.
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Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта „Израда пројектне документације за изградњу потпорног зида у кориту
Рашљанске ријеке на потезу од куће Равкић Мирсада до куће Алић Расима“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 312 градоначелника.
Амандман број 313

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18020001 – Пододјељење за
пољопривреду, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу пољопривредника
Сточар, Рашљани за набавку сушнице за житарице“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 313 градоначелника.
Амандман број 314

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
пољопривреду, шумарство и водопривреду, на организационом коду 18030001 –
Пододјељење за шумарство и водопривреду, на економском коду 821600 –
Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани износ средстава увећати за
10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Израда пројектне документације за регулацију корита ријеке Брке
узводно од моста на Кожари“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 314 градоначелника.
Амандман број 315

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18020001 – Пододјељење
пољопривреду, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Удружењу пољопривредника УГ
Agricola Паланка за редован рад“
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 315 градоначелника.
Амандман број 316
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
пољопривреду, шумарство и водопривреду, на организационом коду 18030001 –
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Пододјељење за шумарство и водопривреду, на економском коду 821600 –
Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани износ средстава увећати за
20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња потпорног зида код куће Синановић Неџада у МЗ Рашљани“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 316 градоначелника.
Амандман број 317

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18020001 – Пододјељење
пољопривреду, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Удружењу пчелара Брчко за
подршку у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 317 градоначелника.
Амандман број 318
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18020001 – Пододјељење за
пољопривреду, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу пољопривредника
Слобода, Церик за уређење пута Ивин сокак“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 318 градоначелника.
Амандман број 319

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18020001 – Пододјељење за
пољопривреду, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу воћара произвођача
ракије и других производа од воћа Воћни клуб, Брчко, за унапређивање
воћарства и планираних манифестација“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 319 градоначелника.
Амандман број 320
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18020001 – Пододјељење за
пољопривреду, на економском коду 613900 – Уговорене услуге, планирани износ
средстава увећати за 7.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613991 Остале неспоменуте услуге и дажбине - „Насипање пољских путева у Новом
насељу Брезово Поље у дужини од 2.000 метара“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 320 градоначелника.
Амандман број 321
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18020001 – Пододјељење за
пољопривреду, на економском коду 613900 – Уговорене услуге, планирани износ
средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613991 Остале неспоменуте услуге и дажбине - „Наставак уређења пољског пута – к. ч. 967
у МЗ Бузекара“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 321 градоначелника.
Амандман број 322

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18030001 – Пододјељење за
шумарство и водопривреду, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант ловачком удружењу Кобац Буквик
за наставак изградње ловачке куће“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 322 градоначелника.
Амандман број 323
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18020001 – Пододјељење за
пољопривреду, на економском коду 613900 – Уговорене услуге, планирани износ
средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613991 Остале неспоменуте услуге и дажбине - „Уређење пољског пута (ублажавање
успона) - к. ч. 603 у МЗ Поточари“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 323 градоначелника.
Амандман број 324
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18020001 – Пододјељење за
пољопривреду, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу пољопривредних
произвођача Агроплант Попово Поље за редован рад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 324 градоначелника.
Амандман број 325

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18020001 – Пододјељење за
пољопривреду, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 2.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу пољопривредника Сава
Брезово Поље Село за редован рад“.
Комисија је дала сагласностих

Скупштина је већином гласова, од 20 присутна посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 325 градоначелника.
Амандман број 326

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18030001 – Пододјељење за
шумарство и водопривреду, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 2.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант ловачком удружењу Фазан Брчко,
секција Срна Грчица за редован рад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 326 градоначелника.
Амандман број 327
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18020001 – Пододјељење за
пољопривреду, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 2.500,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу – удрузи спортских
риболоваца Кечига Брчко за редован рад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 327 градоначелника.
Амандман број 328
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18020001 – Пододјељење за
пољопривреду, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу пчелара Брчко за
редован рад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутна посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 328 градоначелника.
Амандман број 329

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
пољопривреду, шумарство и водопривреду, на организационом коду 18030001 –
Пододјељење за шумарство и водопривреду, на економском коду 821600 –
Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани износ средстава увећати за
10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта - „Изградња водопропуста на потоку Лукавац у МЗ Лукавац (додатна
средства)“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 329 градоначелника.
Амандман број 330

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18020001 – Пододјељење за
пољопривреду, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу пољопривредника
Слобода Церик за уређење пута према пољу Пољски пут“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 330 градоначелника.
Амандман број 331
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18020001 – Пододјељење за
пољопривреду, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант удружењу пољопривредника
Слобода Церик за наставак уређења ушћа мале Тиње у ријеку Тињу“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 331 градоначелника.
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Амандман број 332
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18020001 – Пододјељење за
пољопривреду, на економском коду 613900 – Уговорене услуге, планирани износ
средстава увећати за 9.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613991 Остале неспоменуте услуге и дажбине - „Насипање пољских путева – к. ч. 1982 пут
Бољковица у МЗ Крепшић“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 332 градоначелника.
Амандман број 333

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18020001 – Пододјељење за
пољопривреду, на економском коду 613900 – Уговорене услуге, планирани износ
средстава увећати за 6.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613991 Остале неспоменуте услуге и дажбине - „Насипање пољских путева – к. ч. 1979 пут
Њиверице у МЗ Крепшић“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 333 градоначелника.

Амандман број 334
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18030001 – Пододјељење за
шумарство и водопривреду, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Ловачком друштву Сокол Сеоњаци
– МЗ Доња Скакава за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 334 градоначелника.
Амандман број 335
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18020001 – Пододјељење за
пољопривреду, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Удружењу спортских риболоваца
Равне – Тиња, Доња Скакава за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 335 градоначелника.
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Амандман број 336
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18030001 – Пододјељење за
шумарство и водопривреду, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Ловачко-спортској удрузи грађана
Јаребица Штрепци за редовни рад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 336 градоначелника.
Амандман број 337
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18030001 – Пододјељење за
шумарство и водопривреду, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 18.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Ловачком друштву Сокол
Сеоњаци – секција Крепшић за изградњу ловачке куће“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 337 градоначелника.
Амандман број 338

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18020001 – Пододјељење за
пољопривреду, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Удружењу узгајивача коза и оваца
Брчко, за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 338 градоначелника.
Амандман број 339
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
образовање, на организационом коду 20050007 – ЈУ Седма основна школа Горњи
Рахић, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава
увећати за 25.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Изградња ограде око објекта ЈУ Седма основна школа Горњи Рахић“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 339 градоначелника.
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Амандман број 340
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
образовање, на организационом коду 20050009 – ЈУ Девета основна школа Маоча, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
130.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Изградња спортске дворане ЈУ Девете основне школе Маоча, ПШ
Рашљани“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 340 градоначелника.

Амандман број 341
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
образовање, на организационом коду 20050004 – ЈУ Четврта основна школа Брчко, на
економском коду 821300 – Набавка опреме, планирани износ средстава увећати за
10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Набавка опреме за потребе извођења наставе“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 341 градоначелника.
Амандман број 342
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
образовање, на организационом коду 20050005 – ЈУ Пета основна школа Брчко, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
50.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Иницијална средства за почетак изградње фискултурне сале уз ЈУ Пету
ОШ – ПО Брод“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 342 градоначелника.
Амандман број 343
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
образовање, на организационом коду 20050007 – ЈУ Седма основна школа Горњи
Рахић, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање,
планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Реконструкција и санација спортског терена ПО Паланка“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 343 градоначелника.

Амандман број 344
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20070001 – Пододјељење за високо образовање и науку, на
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економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 185.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Универзитету у Сарајеву –
организационе јединице Брчко дистрикт БиХ (Пољопривредно-прехрамбени и
Природно-математички факултет)“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 344 градоначелника.

Амандман број 345
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
образовање, на организационом коду 20050012 – ЈУ Дванаеста Основна школа Улице,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Додатна средства за замјену столарије“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 345 градоначелника.
Амандман број 346

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња водоводне и канализационе мреже у Ул. Ферхата
Мујановића, Мујкићи“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 346 градоначелника.
Амандман број 347

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећату за 13.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Израда канализације Стари расадник од куће Шабановић Беге број 137
до куће Хајдарпашић Мерседа број 159“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 347 градоначелника.
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Амандман број 348
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећату за 13.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња канализације у избјегличком насељу Брка“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 348 градоначелника.
Амандман број 349
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећату за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Постављање уличне расвјете у МЗ Чанде“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 349 градоначелника.
Амандман број 350
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак изградње канализације од куће Мехић Енисе, Ограђеновац“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 350 градоначелника.
Амандман број 351
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећату за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак изградње канализације од куће Енвера Зајића, МЗ
Ограђеновац – Вукељи“.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 351 градоначелника.
Амандман број 352
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња уличне расвјете, МЗ Ограђеновац“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 352 градоначелника.
Амандман број 353
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак изградње фекалне канализације трасом «Ивичког потока» у
МЗ Ивици“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 353 градоначелника.
Амандман број 354

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња фекалне канализације у МЗ Кланац, Ул. М. Ј. Загорке“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 354 градоначелника.
Амандман број 355
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 25.000,00 КМ.
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Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Додатна средства за изградњу фекалне канализације у МЗ Маоча код
Фазловић млина“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 355 градоначелника.
Амандман број 356

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња дијела фекалне канализације у МЗ 4. јул, дио Ул. Д.
Радовића“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 356 градоначелника.
Амандман број 357
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак изградње канализације у МЗ Ограђеновац (од куће Мехић
Енисе)“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 357 градоначелника.
Амандман број 358
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња НН мреже и јавне расвјете у МЗ Паланка“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 358 градоначелника.
Амандман број 359
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У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. 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: „Наставак изградње водоводне мреже у МЗ Стари Расадник, улица
поред пруге према МЗ Брод“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 359 градоначелника.
Амандман број 360
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 6.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Каблирање 10 KV далековода »Горице« у Горицама, према предмјеру и
предрачуну радова од 3. априла 2017. издатог од ЈП »Комунално Брчко«“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 360 градоначелника.
Амандман број 361
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање,
планирани износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Реконструкција фекалне канализације у Ул. М. Црњанског, Колобара“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 361 градоначелника.
Амандман број 362
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња водоводне мреже у насељу Кореја у МЗ Шаторовићи“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 362 градоначелника.
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Амандман број 363
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња нисконапонске мреже од викендице Рибић Мустафе у насељу
Махољаши до објекта Малкић Сеада и Иљазовић Иљаза у МЗ Шаторовићи“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 363 градоначелника.
Амандман број 364

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња канализације до куће Хоџић Халила у МЗ Шаторовићи“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 364 градоначелника.
Амандман број 365
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Пројектовање и почетак изградње канализације у Улици Хусеина
Шалапића од ријеке Брке до последње куће према Омербеговачи“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 365 градоначелника.
Амандман број 366

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња водовода и канализације у Јукића сокаку у МЗ Брка“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 366 градоначелника.
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Амандман број 367
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња водовода у Улици Стари расадник поред пруге, МЗ Брод“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 367 градоначелника.
Амандман број 368
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња водоводне и канализационе мреже у Улици Мехмеда Спахе“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 368 градоначелника.
Амандман број 369
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 8.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Завршетак артеског бунара у МЗ Гредице 2 – изградња кућице са
хидрофорским постројењем и израда пројекта водоводне мреже“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 369 градоначелника.
Амандман број 370

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак изградње канализационе мреже према Пудићима од куће
Жарка Варцаковића до куће Мире Пудић“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 370 градоначелника.

409

Амандман број 371
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Секундарно водоснабдијевање од магистралног вода до секундарне
мреже Пљоштаре у МЗ Грбавица“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 371 градоначелника.
Амандман број 372
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња бунара у насељу Тадићи у МЗ Поточари“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 372 градоначелника.
Амандман број 373
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Реконструкција јавне расвјете у улици иза полигона (иза бензинске
пумпе) у МЗ Илићка“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 373 градоначелника.
Амандман број 374

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња секундарне водоводне мреже у Улици Ивана Мажуранића у
МЗ 1. мај“.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 374 градоначелника.
Амандман број 375
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 30.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња водоводне мреже у засеоку Петковача–Костићи у дужини од
1600 метара“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 375 градоначелника.
Амандман број 376

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 7.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња уличне расвјете у Лукавцу, МЗ Буквик“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 376 градоначелника.
Амандман број 377
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање,
планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Реконструкција и санација уличне расвјете (ледом оштећене) у засеоку
Поља, МЗ Витановићи“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 377 градоначелника.
Амандман број 378

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 20.000,00 КМ.
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Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња канализационе мреже према гробљу, МЗ Грбавица“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 378 градоначелника.
Амандман број 379
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 8.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Завршетак артеског бунара у Гредицама 2 – изградња кућице са
хидрофорским постројењем, МЗ Гредице 2“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 379 градоначелника.
Амандман број 380
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 8.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Уградња филтера у бунар Анићи I у МЗ Д. Брезик“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 380 градоначелника.
Амандман број 381
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак изградње канализационе мреже у Новом насељу, МЗ
Крепшић“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 381 градоначелника.
Амандман број 382
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
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инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 6.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак изградње расвјете Јурићи – Жељезничка станица, МЗ
Приједор“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 382 градоначелника.
Амандман број 383
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Каблирање 10 KV далековода Горице, насеље Горице“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 383 градоначелника.

Амандман број 384
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 30.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња водоводне мреже у МЗ Ланишта“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 384 градоначелника.

Амандман број 385
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање,
планирани износ средстава увећати за 7.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Реконструкција нисконапонске мреже Лукићи, МЗ Бијела“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 385 градоначелника.

Амандман број 386
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање,
планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Реконструкција нисконапонске мреже Ламешићи–Домићи, МЗ Г.
Скакава“.
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Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 je гласалo
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 386 градоначелника.
Амандман број 387
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање,
планирани износ средстава увећати за 30.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак реконструкције водоводне мреже (извориште Кишељак) у МЗ
Горњи Зовик“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 je гласалo
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 387 градоначелника.

Амандман број 388
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање,
планирани износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Реконструкција нисконапонске мреже и постављање уличне расвјете у
МЗ Улице и Доњем Вукшићу“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 je гласалo
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 388 градоначелника.
Амандман број 389

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња канализације према постојећем пројекту канализацоне мреже
у насељу Брадоњића колонија крак 10“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 je гласалo
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 389 градоначелника.
Амандман број 390

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 200.000,00 КМ.
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Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Додатна средства за асфалтирање пута МЗ Ријеке од фирме Кајзер до
Чардаклије“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 390 градоначелника.
Амандман број 391
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 67.500,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање пута од Рашљана до Горње Скакаве“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 391 градоначелника.
Амандман број 392
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња тротоара од Шаторовића до Р. Брда“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 392 градоначелника.
Амандман број 393
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак изградње тротоара од Р. Брда до Шаторовића“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 393 градоначелника.
Амандман број 394
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У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање ул. поред куће Хоџић Ахмеда, Шаторовићи“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 394 градоначелника.
Амандман број 395
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 7.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања Ул. Дервиша Сушића према МЗ 4. јул,
Диздаруша“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 395 градоначелника.
Амандман број 396
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање Ул. Алосмана Топчића, МЗ Мераје“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 396 градоначелника.
Амандман број 397
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња моста у Берковцу, Г. Рахић“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 397 градоначелника.
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Амандман број 398
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање Ул. Диздаруша 1 од куће Карахасановић Шефика“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 398 градоначелника.
Амандман број 399
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
4.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Пројектовање моста према кући Равкић Фаиза, Рашљани“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 399 градоначелника.
Амандман број 400
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 13.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Додатна средства за асфалтирање пута поред школе, главни пут
Паланка–Боће“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 400 градоначелника.

Амандман број 401
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 12.000,00 КМ.
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Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање пута поред куће Ахметбашић Мустафе у МЗ Паланка“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 401 градоначелника.

Амандман број 402
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Додатна средства за наставак асфалтирања Новобродске улице“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 402 градоначелника.
Амандман број 403
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак изградње тротоара у МЗ Бродуша из смјера пруге ка мосту на
Кланцу (десна страна)“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 403 градоначелника.
Амандман број 404
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „На постојећим тротоарима МЗ Мераје до пруге у МЗ Бродуша, извршити
спуштање постојећих ивичњака за несметано кретање инвалидних лица“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 404 градоначелника.
Амандман број 405
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У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 25.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање у Улици Бакије Селимовића од броја 68 до броја 78 у МЗ
Ивици“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 405 градоначелника.
Амандман број 406
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање у Улици Бакије Селимовића од броја 27 до броја 39 у МЗ
Ивици“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 406 градоначелника.
Амандман број 407
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
30.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Додатна средства за изградњу тротоара (десна страна) из смјера града
у Бањалучкој улици“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 407 градоначелника.

Амандман број 408
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање Улице Алосмана Топчића“.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 408 градоначелника.
Амандман број 409
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Пројектовање и почетак изградње улице спој Росуља према Дому
здравља у МЗ Колобара“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 409 градоначелника.
амандман број 410
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
35.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Завршетак изградње тротоара у МЗ 4. јул, Улица Петра Кочића“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 410 градоначелника.
Амандман број 411
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Иницијална средства за пројектовање и почетак изградње Пешталића
сокака у МЗ Брка“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 411 градоначелника.
Амандман број 412
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
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Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање споја Улице Бареш и Улице IV јул 4“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 412 градоначелника.
Амандман број 413
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Пројектовање бочних кракова улице Бареш“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 413 градоначелника.
Амандман број 414
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања дијела Улице фра Мажуранића до моста на
ријеци Зовичици“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 414 градоначелника.
Амандман број 415

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Пројектовање и почетак изградње пута Брежђа–Табаци“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 415 градоначелника.
Амандман број 416
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
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економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Пројектовање моста у Мујкановића сокаку преко Рашљанске ријеке у
МЗ Маоча“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 416 градоначелника.
Амандман број 417

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања Улице Бареш у МЗ Диздаруша (од броја 72 до
броја 93)“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 417 градоначелника.
Амандман број 418
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.800,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање дијела Улице Лејлића у МЗ Глухаковац, од раскрснице
према кући Мирсе Калесића“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 418 градоначелника.
Амандман број 419
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња пјешачког моста у МЗ Горњи Рахић, насеље Берковац“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 419 градоначелника.
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Амандман број 420
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 35.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња дијела Улице Суље Кахримана у МЗ Кланац, крак улице од
пружног прелаза за МЗ Ријеке према Личком мосту“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 420 градоначелника.

Амандман број 421
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Завршетак реконструкције крака Ул. Ајановић у МЗ Колобара (од
Техничке школе према Фицибајеру)“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 421 градоначелника.
Амандман број 422
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Додатна средства за асфалтирање пута, насеље Пећине КО Маоча“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 422 градоначелника.
Амандман број 423
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
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Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Реконструкција дијела Ул. Х. А. Тача у насељу Росуље (од
трафостанице према мосту) у МЗ Мераје“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
улици „за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 423 градоначелника.
Амандман број 424
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња пута у МЗ Брка, поред џамије (Стара Брка) према Међицама“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 424 градоначелника.

Амандман број 425
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Израда пројектне документације за изградњу пута у МЗ Брка (тзв.
Џајића пут поред Кинга)“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 425 градоначелника.

Амандман број 426
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања Новобродске улице у МЗ Брод“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 426 градоначелника.
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Амандман број 427
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 50.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу Ул.
Суљагића сокак са припадајућим краковима у МЗ Бродуша (ставка укључује
извођење грађевинских радова на реконструкцији и изградњи)“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 427 градоначелника.
Амандман број 428
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 12.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Израда пројектне документације за реконструкцију улица Е. Мулабдића
и Проф. М. Синанагића у МЗ Центар 5“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 428 градоначелника.
Амандман број 429
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 13.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање пута Паланка – Горњи Рахић у МЗ Паланка“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 429 градоначелника.
Амандман број 430
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
20.000,00 КМ.
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Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак изградње тротоара уз тзв. Паланачки (нови) пут у МЗ
Паланка“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 430 градоначелника.
Амандман број 431
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
30.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња моста у МЗ Рашљани у насељу Династија код куће Хоџић
Шевалије“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 431 градоначелника.
Амандман број 432
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 25.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања Ул. Адила еф. Чокића у МЗ Ријеке (први крак
десно поред џамије)“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 432 градоначелника.
Амандман број 433
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Просијецање улице на к. ч. 3738/2 према парцели к. ч. 3732/1, к. о. Брчко
4, МЗ Стари Расадник“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 433 градоначелника.
Амандман број 434
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У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 30.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање пута – преко пута цркве у МЗ Поточари “.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 434 градоначелника.
Амандман број 435
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 12.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Уређење макадамског пута к. ч. 608 к. о. Поточари у МЗ Поточари “.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 435 градоначелника.
Амандман број 436
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пјешачке стазе у МЗ Поточари “.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 436 градоначелника.
Амандман број 437
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пута према Милану Којићу МЗ Горњи Брезик “.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 437 градоначелника.
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Амандман број 438
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 7.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пута поред сточне пијаце к. ч. 752 у МЗ Горњи
Брезик“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 438 градоначелника.
Амандман број 439
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак изградње асфалтног пута према дому за старе у МЗ Горњи
Брезик“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 439 градоначелника.
Амандман број 440
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пута у новом насељу Обреновићи, МЗ Горњи
Брезик “.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 440 градоначелника.
Амандман број 441
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање пута од куће Невенке Гајић према главном путу у МЗ
Горње Дубравице“.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 441 градоначелника.

Амандман број 442
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Насипање макадамских путева у МЗ Грбавица, Плазуље, Вучиловац,
Крепшић 1“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 442 градоначелника.
Амандман број 443
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање пута к. ч. 484 од куће Лазе Симикића према главном путу
у МЗ Крбети“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 443 градоначелника.
Амандман број 444

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пута од куће Николе Пантелића према
споменику и главном путу у МЗ Буквик“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 444 градоначелника.
Амандман број 445

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
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економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 25.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пута Л – 5 од Сарића према Мртвици у МЗ
Ражљево“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 445 градоначелника.
Амандман број 446
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Реконструкција некатегорисаног пута Ражљево – Крбети – Бузекара
кроз засеок Томићи“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 446 градоначелника.
Амандман број 447
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пута Вукосавачка ул. од броја 137 до броја 140 у
МЗ 1. мај“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 447 градоначелника.
Амандман број 448

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 5.500,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Реконструкција и насипање пута к. ч. 326/91 к. о. Брод“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 448 градоначелника.
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Амандман број 449
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 5.500,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Реконструкција и насипање пута к. ч. 16/3 к. о. Грбавица“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 449 градоначелника.
Амандман број 450
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 4.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања Ул. Милана Хаџиристића к. ч. 196/3 у МЗ
Грчица“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 450 градоначелника.
Амандман број 451
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пута у засеоку Томићи у МЗ Горње Дубравице“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 451 градоначелника.
Амандман број 452
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
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Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање пута у засеоку Петровићи у МЗ Горње Дубравице“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 452 градоначелника.
Амандман број 453
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање пута у насељу Анићи–Шумари Ул. Јуре Каштелана број
75 и 76, к. ч. 1829-/1 у МЗ Доњи Брезик“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 453 градоначелника.
Амандман број 454

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пута уз фудбалско игралиште Ул. Љубомира
Крсмановића од броја 115 до броја 143 у МЗ Доњи Брезик“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 454 градоначелника.
Амандман број 455

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања Улице Улички пут к. ч. 353/2 к. о. Брчко 2 у МЗ
Глухаковац“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 455 градоначелника.
Амандман број 456
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У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање пута к.ч. 1102/5 у МЗ Плазуље“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно од 20 присутна посланика усвојила амандман
број 456 градоначелника.
Амандман број 457

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање пута к. ч. 253 к. о. Вучиловац у МЗ Вучиловац“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 457 градоначелника.
Амандман број 458

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пута од циглане до куће Тодора Митровића у
дужини 200м у Новом насељу Брезово Поље“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 458 градоначелника.
Амандман број 459

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Одвод оборинских вода и изградња тротоара од раскрснице према
кући Саве Томића у МЗ Ражљево“.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 459 градоначелника.
Амандман број 460
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Реконструкција пута на к. ч. 50/3 к. о. Брезово Поље“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 460 градоначелника.
Амандман број 461

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Завршетак асфалтирања Гајића пута у МЗ Поточари“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 461 градоначелника.
Амандман број 462

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање улице поред складишта у МЗ Поточари“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 462 градоначелника.
Амандман број 463

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
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Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пута Тадићи–Кисићи у МЗ Горњи Брезик“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 463 градоначелника.
Амандман број 464

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак просијецања крака Улице Михајла Пупина према кући број 59,
МЗ Грчица“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 464 градоначелника.
Амандман број 465

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак реконструкције Крфске улице у МЗ Грчица“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 465 градоначелника.
Амандман број 466
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак изградње пјешачке стазе у МЗ Доњи Брезик, дио који није
завршен у Ул. Љубомира Крсмановића до пјешачког прелаза за школу“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 466 градоначелника.
Амандман број 467

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
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економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање дијела Семберске улице од броја 20 до броја 18б, поред
складишта Рикановић у МЗ Доњи Брезик“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 467 градоначелника.
Амандман број 468

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Пројектовање и израда одвода површинских вода са тротоаром у
другој улици лијево од капеле у насељу Пирометал к. ч. 349/35“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 468 градоначелника.
Амандман број 469

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Завршетак изградње и асфалтирање са регулисањем раскрснице код
трафостанице горња улица Марићи до трафостанице“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 469 градоначелника.
Амандман број 470

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак изградње и асфалтирање улице од капеле поред трговине
Шарић до краја у дужини од 350м, к. ч. 349/11, к. о. Гредице“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 470 градоначелника.
Амандман број 471
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У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак реконструкције Улице Људевита Гаја поред обућара Гуливер
ка солитеру, МЗ Центар 4“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика усвојила
амандман број 471 градоначелника.
Амандман број 472

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња нове улице у МЗ Мујкићи између Дејтонске улице и Улице
Мујкићи III“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 472 градоначелника.
Амандман број 473

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак изградње и асфалтирања улице у МЗ Глухаковац, Плазуљска
27ц према Сребреничком сокаку“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 473 градоначелника.
Амандман број 474

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пута од куће Слободана Пудића до куће Жарка
Варцаковића у МЗ Грбавица“.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 474 градоначелника.
Амандман број 475
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање првог пута на лијевој страни од главног пута према
Пљоштарама у МЗ Грбавица“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 475 градоначелника.

Амандман број 476
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пута до куће Цвијетина Игњића у МЗ
Вучиловац“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 476 градоначелникa.
Амандман број 477

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пута у Мајсторовићима у МЗ Вучиловац“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 477 градоначелника.
Амандман број 478

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
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Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Пројектовање и почетак изградње наставка Улице 11 у МЗ Илићка “.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 478 градоначелникa.

Амандман број 479
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Уређење парка код школе у МЗ Илићка“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 479 градоначелника.
Амандман број 480

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање улице иза полигона (иза бензинске пумпе) и рјешавање
проблема оборинских вода у МЗ Илићка“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 480 градоначелника.
Амандман број 481

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Уређење зелених површина у МЗ Илићка у складу са регулационим
планом“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 481 градоначелника.
Амандман број 482
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У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња приступног пута за парцелу к. ч. 997/2, к. о. Брезик“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика усвојила
амандман број 482 градоначелника.

Амандман број 483
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Завршетак асфалтирања Улице Јосипа Козарца у МЗ 4. јул“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 483 градоначелника.

Амандман број 484
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пута према православном гробљу, МЗ Бијела“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 484 градоначелника.
Амандман број 485

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање пута на локалитету Гњидавица број 2 у дужини од 300
метара у МЗ Брезово Поље – Ново насеље“.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 485 градоначелника.
Амандман број 486
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање пута од регионалног пута Брчко – Бијељина до куће
Преде Петровића у дужини од 100 метара у МЗ Брезово Поље – Ново насеље“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 486 градоначелника.
Амандман број 487

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пута к. ч. 321 у МЗ Брезово Поље – село“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 487 градоначелника.
Амандман број 488

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 12.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пута к. ч. 860/1 у МЗ Брезово Поље – село“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 488 градоначелника.
Амандман број 489

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 8.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пута у засеоку Илићи у МЗ Брезово Поље –
село“.
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Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 489 градоначелника.
Амандман број 490
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пута поред куће Милутина Радовановића према
Петковачи у МЗ Брезово Поље – село“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 490 градоначелника.
Амандман број 491

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пута у засеоку Додићи у МЗ Бузекара“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 491 градоначелника.
Амандман број 492

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пута Микићи–Савићи–Петровићи у МЗ
Бузекара“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 492 градоначелника.
Амандман број 493

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
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Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Уређење пута к. ч. 974 у МЗ Бузекара“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 493 градоначелника.
Амандман број 494
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Регулисање оборинских вода на дијелу пута к. ч. 127 и к. ч. 118 у МЗ
Бузекара“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 494 градоначелника.
Амандман број 495

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пута кроз Џигуре у МЗ Буквик“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 495 градоначелника.
Амандман број 496

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пута кроз село Лукавац према Џигурама у МЗ
Буквик“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 496 градоначелника.
Амандман број 497

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на

443

економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пута кроз Вујичиће у МЗ Буквик“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 497 градоначелника.

Амандман број 498
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања главног пута кроз Гајеве у МЗ Буквик“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 498 градоначелника.
Амандман број 499

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Иницијална средства за пројектовање пута Игњићи у дужини од 230 м у
МЗ Вучиловац“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 499 градоначелника.
Амандман број 500

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак изградње пјешачке стазе у Улици Улички пут према главном
путу у МЗ Глухаковац“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 500 градоначелника.
Амандман број 501
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У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Завршетак асфалтирања Улице Улички пут, друга улица лијево у МЗ
Глухаковац“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 501 градоначелника.

Амандман број 502
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање новопресјеченог пута у засеоку Томићи у дужини од 1000
метара у МЗ Горње Дубравице“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 502 градоначелника.
Амандман број 503

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 8.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање пута Улица Ратка Крпића у МЗ Горњи Брезик“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 503 градоначелника.
Амандман број 504

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
27.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак изградње тротоара од пута Брчко–Тузла до бетонаре у
Горњем Брезику у МЗ Горњи Брезик“.
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Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутна посланика, усвојила
амандман број 504 градоначелника.
Амандман број 505
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Иницијална средства за изградњу пута број парцеле 163/21 и 192/12 у
МЗ Грбавица“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 505 градоначелника.
Амандман број 506

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак изградње и асфалтирање улице која се одваја од пута М 14.1
код игралишта малих спортова до капеле у МЗ Гредице 1“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 506 градоначелника.
Амандман број 507

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Пројектовање, изградња и асфалтирање (проширење главне улице) од
трговине Зарић до капеле у МЗ Гредице 1 “.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 507 градоначелника.
Амандман број 508

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
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Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Завршетак асфалтирања крака Улице Николе Шопа од броја 62 до броја
68 у МЗ Гредице 1 “.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 508 градоначелника.
Амандман број 509

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пута Петровићи у МЗ Доњи Брезик“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 509 градоначелника.
Амандман број 510

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање дијела Ул. Љ. Крсмановића од број 286 у МЗ Доњи
Брезик “.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 510 градоначелника.
Амандман број 511

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање дијела Ул. Љ. Крсмановића од број 296 до броја 304 у МЗ
Доњи Брезик“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 511 градоначелника.
Амандман број 512
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У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Садња стабала дрвећа у МЗ Илићка у складу са регулационим планом у
МЗ Илићка“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 512 градоначелника.
Амандман број 513

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање пута к. ч. 28 (од пилане Симић према кући Драгана
Лукића) у МЗ Крбети“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 513 градоначелника.
Амандман број 514

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање крака пута к. ч. 487 (ка кући Д. Лазаревића у МЗ Крбети) у
МЗ Крбети“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 514 градоначелника.
Амандман број 515

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пута к. ч. 478 – Симикићи у МЗ Крбети“.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 515 градоначелника.
Амандман број 516
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Уређење дијела пута к. ч. 489 у МЗ Крбети“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 516 градоначелника.

Амандман број 517
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак изградње пјешачке стазе од Крепшића према Лончарима у МЗ
Крепшић“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 517 градоначелника.
Амандман број 518

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 30.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Реконструкција пута на парцелама к. ч. 146/38, 146/33, 146/26 и 146/23
које се налазе у к. о. Грбавица у МЗ Плазуље“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 518 градоначелника.
Амандман број 519

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
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економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Завршетак асфалтирања пута према кући Илије Мићић у МЗ Ражљево“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 519 градоначелника.
Амандман број 520

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пута према кући Саве Ђурића у МЗ Ражљево“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 520 градоначелника.
Амандман број 521

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Засеок Лујићи - наставак асфалтирања пута од раскрснице према кући
Вида Максића у дужини од 140 метара у МЗ Сандићи“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 521 градоначелника.
Амандман број 522

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пута у засеоку Шумари у МЗ Сандићи“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 522 градоначелника.
Амандман број 523
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У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
17.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња тротоара у новом насељу Сандићи у МЗ Сандићи“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 523 градоначелника.
Амандман број 524

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 13.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Уређење дијела пута к.ч. 121 - к. ч. 858 у МЗ Слијепчевићи“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 524 градоначелника.
Амандман број 525

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Насипање пута у дужини од 1.500 метара у МЗ Станови“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 525 градоначелника.
Амандман број 526

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање пута к. ч. 514 у МЗ Трњаци“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 526 градоначелника.
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Амандман број 527
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пута Грујићи–Живковићи у МЗ Трњаци“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 527 градоначелника.
Амандман број 528

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање пута број 486/2 у дужини од 120 метара у МЗ Трњаци“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 528 градоначелника.

Амандман број 529
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 6.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Завршетак асфалтирања пута Гељићи, МЗ Бијела“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 529 градоначелника.

Амандман број 530
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати
за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња пјешачке стазе од кафе Мимоза према Лажи у МЗ Бијела “.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 530 градоначелника.

Амандман број 531

452

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање пута Липовац–Биберовићи у МЗ Бијела “.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 531 градоначелника.

Амандман број 532
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак изградње асфалтног пута Ламешићи у МЗ Г. Скакава“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 532 градоначелника.

Амандман број 533
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак изградње асфалтног пута Лончаревићи–Подаревац у МЗ
Горња Скакава“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 533 градоначелника.

Амандман број 534
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање пута Липовац–Биберовићи у МЗ Горња Скакава “.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 534 градоначелника.

Амандман број 535
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пута Горња Скакава – Мојка у МЗ Горња
Скакава “.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је једногласно гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 535 градоначелника.
Амандман број 536
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пута Подаревац у МЗ Горња Скакава “.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 536 градоначелника.

Амандман број 537
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати
за 6.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња 2 аутобуска стајалишта у МЗ Горња Скакава “.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 537 градоначелника.
Амандман број 538
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 70.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак реконструкције пута Тополик–Приједор, МЗ Приједор “.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно гласовима 20 присутних посланика усвојила
амандман број 538 градоначелника.
Амандман број 539
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 4.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Довршетак асфалтирања пута Јурићи у МЗ Приједор “.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 539 градоначелника.

Амандман број 540
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
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Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање пута према НК »Динамо « у МЗ Приједор “.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 540 градоначелника.
Амандман број 541

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање пута Чулићи–Матијевићи у МЗ Сеоњаци“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 541 градоначелника.
Амандман број 542

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пута према кући Туње Радошевић у МЗ
Дубраве“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 542 градоначелника.

Амандман број 543
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак изградње пјешачке стазе Лукићи–раскрсница у МЗ Дубраве“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 543 градоначелника.

Амандман број 544
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Насипање коловозног застора макадамског пута – Пањик у МЗ Дубраве
насипним материјалом“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 544 градоначелника.
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Амандман број 545
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање пута Возетићи у МЗ Дубраве“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 545 градоначелника.

Амандман број 546
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 50.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Насипање коловозног застора макадамских путева насипним
материјалом у МЗ Доња Скакава“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 546 градоначелника.

Амандман број 547
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Замјена пода на мосту »Марићка« у МЗ Д. Скакава“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 547 градоначелника.

Амандман број 548
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Насипање коловозног застора макадамских путева насипним
материјалом, МЗ Пољаци“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 548 градоначелника.
Амандман број 549
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
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Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пута од капеле према Тиквићима – Бугарови,
Башче у МЗ Јагодњак“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 549 градоначелника.

Амандман број 550
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Насипање коловозног застора макадамског пута Обори насипним
материјалом, МЗ Јагодњак“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 550 градоначелника.

Амандман број 551
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 40.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Насипање коловозног застора макадамских путева насипним
материјалом, МЗ Д. Скакава, Пољаци, Јагодњак, Башче“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 551 градоначелника.

Амандман број 552
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пута у засеоку Пејићи у МЗ Штрепци“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 552 градоначелника.
Амандман број 553
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање пута у засеоку Мартићи у МЗ Штрепци“.
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Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 553 градоначелника.
Амандман број 554
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак реконструкције пута према Цркви у МЗ Горњи Зовик“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 554 градоначелника.

Амандман број 555
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати
за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак изградње тротоара Снагићи –Плавотићи у МЗ Боће“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 555 градоначелника.

Амандман број 556
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пута у засеоку Кларићи у МЗ Боће“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 556 градоначелника.
Амандман број 557
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 13.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пута према Бан Брду у МЗ Бодериште“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 557 градоначелника.
Амандман број 558
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У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак изградње ногоступа у Горичкићима у МЗ Боће“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 558 градоначелника.

Амандман број 559
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 180.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Реконструкција пута Брчко–Штрепци, дионица од Боћа према Брчком“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 559 градоначелника.

Амандман број 560
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати
за 8.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња моста у заселку Рогозан у МЗ Улице“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 560 градоначелника.

Амандман број 561
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 12.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање пута према кући Стјепана Мркоњића у МЗ Улице“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 561 градоначелника.

Амандман број 562
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 7.000,00 КМ.
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Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Реконструкција и насипање пута Ендек у МЗ Вукшић“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 562 градоначелника.

Амандман број 563
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 35.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак реконструкције асфалтног пута од Шуковице према Доњем
Вукшићу у МЗ Вукшић“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 563 градоначелника.

Амандман број 564
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати
за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Иницијална средства за реализацију пројекта постављања »Бејли«
моста на путу Дренова – Марковић Поље“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 564 градоначелника.

Амандман број 565
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 12.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Пресијецање пута и постављање бетонских цијеви код зграде МЗ
Крепшић 2“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутна посланика усвојила
амандман број 565 градоначелника. присутних

Амандман број 566
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 7.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Реконструкција моста на излазу из села према Обједу у МЗ Крепшић 2“.
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Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 566 градоначелника.

Амандман број 567
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања пута од насељеног мјеста Ђукићи према
главном путу у МЗ Липовац“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика усвојила
амандман број 567 градоначелника.

Амандман број 568
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Реконструкција и асфалтирање Сеновић пута у МЗ Горице“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 568 градоначелника.

Амандман број 569
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање пута према гробљу у МЗ Доњи Рахић“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 569 градоначелника.

Амандман број 570
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање пута према Ловрићима у МЗ Доњи Рахић“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 570 градоначелника.

461

Амандман број 571
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање пута, од главног пута према кући Миодрага Андрића у МЗ
Уловић“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 571 градоначелника.

Амандман број 572
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавне послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 14.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Насипање коловозног застора макадамских путева насипним
материјалом у МЗ Крепшић II, Горице, Марковић Поље, Ланишта, Вукшић, Доњи
Рахић, Липовац, Уловић, Витановићи, Улице“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 572 градоначелника.
Амандман број 573

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за
управљање јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 35.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Додатна средства за реконструкцију објекта – Маркова бина у МЗ
Горњи Рахић“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 573 градоначелника.
Амандман број 574

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за
управљање јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња платоа испред објекта МЗ Ћосети“.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 574 градоначелника.
Амандман број 575
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за
управљање јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања,
на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати
за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Иницијална средства за пројектовање и изградњу спрата постојећег
објекта Мјесне заједнице Ограђеновац“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 575 градоначелника.
Амандман број 576

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за
управљање јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Завршетак реконструкције објекта МЗ Стари Расадник“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 576 градоначелника.
Амандман број 577
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за
управљање јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања,
на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати
за 100.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак изградње централног трга у МЗ Маоча“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 577 градоначелника.
Амандман број 578

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за
управљање јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.

463

Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња паркинг-простора за пацијенте испред амбуланте у МЗ
Маоча“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 578 градоначелника.
Амандман број 579
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Канцеларије за
управљање јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Асфалтирање приступне стазе споменику 108. бригада ХВО –
бранитељима и гробљу, МЗ Приједор“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 579 градоначелника.

Амандман број 580
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Канцеларије за
управљање јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак уређења дворане и бине, увођење гријања у спомен-соби МЗ
Сеоњаци“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 580 градоначелника.
Амандман број 581
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Канцеларије за
управљање јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Уређење прилазног пута и паркинга према просторијама мјесне
заједнице и НК Дубраве, МЗ Дубраве“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 581 градоначелника.

Амандман број 582
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Канцеларије за
управљање јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања,
на економском коду 821200 - Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати
за 30.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Завршетак објекта МЗ Јагодњак – спољни радови и фасаде, као и
приступне стазе према објекту, МЗ Јагодњак“.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је једногласно гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 582 градоначелника.
Амандман број 583
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Канцеларије за
управљање јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак на реконструкцији Дома културе у МЗ Боће“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутна посланика, усвојила
амандман број 583 градоначелника.
Амандман број 584
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Канцеларије за
управљање јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Уређење паркинг простора око Дома културе Улице, МЗ Улице“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 584 градоначелника.

Амандман број 585
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Канцеларије за
управљање јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Реконструкција крова и уградња термоизолације на згради МЗ Горњи
Вукшић“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 585 градоначелника.

Амандман број 586
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Канцеларије за
управљање јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања,
на економском коду 821200 - Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати
за 30.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња зграде МЗ Доњи Вукшић, насеље Вукшић“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 586 градоначелника.
Амандман број 587
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У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Канцеларије за
управљање јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања,
на економском коду 821200 - Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати
за 50.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња нове зграде МЗ Марковић Поље“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 587 градоначелника.
Амандман број 588

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за
управљање јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Иницијална средства за пројектовање и рјешавање имовинских односа
паркинга зграде у Улици Узуновића 42, МЗ Бијељинска цеста“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 588 градоначелника.

Амандман број 589
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за
управљање јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања,
на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати
за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак радова на фудбалском игралишту ОФК Брезик Горњи Брезик,
МЗ Горњи Брезик“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 589 градоначелника.
Амандман број 590

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за
управљање јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања,
на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати
за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња ограде око стадиона ФК Југовић, МЗ Гредице 1“.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 590 градоначелника.
Амандман број 591
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за
управљање јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Реконструкција водоводне мреже – замјена водоводних вентила на
постојећој мрежи у Доњем Брезику, МЗ Доњи Брезик“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 591 градоначелника.
Амандман број 592

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за
управљање јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 25.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Уређење парка поред ОШ на Илићки (поплочавање и реконструкција
пјешачких стаза, замјена расвјете и набавка новог мобилијара за дјечије
игралиште), МЗ Илићка“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 592 градоначелника.

Амандман број 593
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за
управљање јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања,
на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати
за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак изградње трибина на фудбалском игралишту, МЗ Крепшић“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 593 градоначелника.
Амандман број 594
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за
управљање јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања,
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на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Завршетак реконструкције зграде – (некадашњи) Меркур“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 594 градоначелника.
Амандман број 595
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за
управљање јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања и уређења паркиралишта према гробљу у МЗ
Горње Дубравице“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 595 градоначелника.
Амандман број 596
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за
управљање јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Почетак изградње паркинга по урађеном елаборату у Улици
Александра Николића у Брчком, МЗ Центар 5“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 596 градоначелника.
Амандман број 597
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за
управљање јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак асфалтирања паркинг простора у стамбеном насељу „Ш“ иза
зграде у улици Узуновића број 18 и 20 у Брчком“.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 597 градоначелника.
Амандман број 598
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за
управљање јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања,
на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати
за 200.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња зграде за рјешавање потпуног збрињавања породица
погинулих бораца из реда српског народа, који живе као подстанари у
алтернативном смјештају, а имају статус породица погинулог борца“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 598 градоначелника.
Амандман број 599
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за
управљање јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак уређења трга испред борачке зграде у МЗ Илићка“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 599 градоначелника.

Амандман број 600
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за
управљање јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања,
на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати
за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Завршетак изградње читаонице у Новом насељу Ивици“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 600 градоначелника.
Амандман број 601
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У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за
управљање јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања,
на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати
за 25.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Наставак изградње Дома омладине у Крепшићу“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 601 градоначелника.
Амандман број 602
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије
градоначелника на организационом коду 1103001 – Инспекторат, на економском коду 821
300 – Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат: ,,Набавка аутомобила'' у износу од
50.000, 00 КМ.
Образложење:
Потребно је обезбиједити новчана средства како би се извршила набавка аутомобила за
потребе Инспектората.
Комисија није дала сагласност.

Констатовано је да је амандман број 602 градоначелника повучен.
АМАНДМАНИ КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ
Амандман број 2
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне послове,
на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 45.520,89 КМ и на
економском коду 612100 Допринос на терет послодавца планирани износ средстава
умањити за 1.668,67 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на :
▪ смањење периода ангажовања са 12 на 9 мјесеци на позицији:
- “Намјештеник II категорије - курир”,платни разред III3, мјесечна нето плата 630,21 КМ
мјесечна бруто плата 926,75 КМ, 1 извршилац ( - 2.780,25 КМ)
▪ смањење периода ангажовања са 12 на 8 мјесеци на позицама:
- “Експерт за вођење пројеката”,платни разред VIII2, мјесечна нето плата 1.693,49 КМ
мјесечна бруто плата 2.436,60 КМ, 1 извршилац ( - 9.746,40 КМ)
- “Експерт за вођење пројеката”,платни разред VIII2, мјесечна нето плата 1.693,49 КМ
мјесечна бруто плата 2.490,35 КМ, 1 извршилац ( - 9.961,40 КМ)
- “Стручни сарадник за некатегорисане путеве - приправник”, платни разред VI6,
мјесечна нето плата 1.130,07 КМ мјесечна бруто плата 1.661,82 КМ, 1 извршилац ( 6.647,28 КМ).
- “Виши стручни сарадник за путеве - приправник”,платни разред VII6, мјесечна нето
плата 1.408,01 КМ мјесечна бруто плата 2.025,85 КМ, 1 извршилац ( - 8.103,40 КМ)
- “Виши стручни сарадник за путеве - приправник”,платни разред VII6, мјесечна нето
плата 1.408,01 КМ мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извршилац ( - 8.282,16 КМ)
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 2 Комисије за буџет.
Амандман број 3
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне послове,
на организационом коду 24030001 – Пододјељење за јавне објекте, на економском
коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 5.703,08 КМ.
Наведено смањење планираних средстава односи се на смањење периода
ангажовања с 12 на 8 мјесеци на позицији:
- “Стручни референт за јавне објекте”, платни разред V6, мјесечна нето плата 969,56
КМ мјесечна бруто плата 1.425,77 КМ, 1 извршилац.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 3 Комисије за буџет.
Амандман број 4

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне послове,
на организационом коду 24040001 – Пододјељење за јавни саобраћај и одржавање
возила, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава
умањити за 45.650,96 КМ и на економском коду 612100 - Допринос на терет
послодавца планирани износ средстава умањити за 2.739,06 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на:
смањење периода ангажовања са 12 на 8 мјесеци на позицијама:
- “Виши стручни сарадник за машинске послове”, платни разред VII6, мјесечна нето
плата 1.408,01 КМ мјесечна бруто плата 2.025,85 КМ, 1 извршилац ( - 8.103,40 КМ)
- “Виши стручни сарадник за јавни саобраћај - приправник”, платни разред VII6,
мјесечна нето плата 1.408,01 КМ мјесечна бруто плата 2.025,85 КМ, 1 извршилац ( 8.103,40 КМ)
смањење периода ангажовања са 12 на 4 мјесеци на позицијама:
- “Стручни референт - пословођа”, платни разред V3, мјесечна нето плата 904,92 КМ,
мјесечна бруто плата 1.330,72 КМ, 1 извршилац ( - 10.645,76 КМ)
- “Стручни референт за набавку горива”, платни разред IV5 , мјесечна нето плата
816,58 КМ, мјесечна бруто плата 1.174,90 КМ, 1 извршилац ( - 9.399,20 КМ)
- “Стручни референт за осигурање и регистрацију возила”, платни разред IV5, мјесечна
нето плата 816,58 КМ, мјесечна бруто плата 1.174,90 КМ, 1 извршилац ( - 9.399,20 КМ)
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 4 Комисије за буџет.
Амандман број 5

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне послове,
на организационом коду 24010001 – Пододјељење за заједничке послове и стручни
надзор, планирани износ средстава умањити за 700,00 КМ.
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Наведено смањење планираних средстава се односи на сљедеће економске кодове:
▪ економски код 613500 – Издаци за услуге превоза и горива, у износу од 300,00 КМ,
аналитичка ставка 613512 - Дизел
▪ економски код 613700 – Издаци за текуће одржавање, у износу од 200,00 КМ,
аналитичка ставка 613713 – Материјал за поправку и одржавање возила
▪ економски код 613900 – Уговорене услуге, у износу од 200,00 КМ, аналитичка ставка
613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Мјесечна претплата паркинга“
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 5 Комисије за буџет.
Амандман број 6
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне послове,
на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, планирани
износ средстава умањити за 2.100,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на сљедеће економске кодове:
▪ економски код 613100 – Путни трошкови, у износу од 400,00 КМ на аналитичким
ставкама:
- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 100,00 КМ
- 613125 – Трошкови дневница у иностранству у износу од 200,00 КМ
- 613126 – Трошкови за визу и пасош у износу од 100,00 КМ
▪ економски код 613300 – Издаци за комуналне услуге, у износу од 200,00 КМ,
аналитичка ставка 613322 – Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ).
▪ економски код 613500 – Издаци за услуге превоза и горива, у износу од 500,00 КМ,
аналитичка ставка 613511 - Бензин.
▪ економски код 613900 – Уговорене услуге у износу од 1.000,00 КМ, аналитичка ставка
613927 - Огласи.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 6 Комисије за буџет.
Амандман број 7
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне послове,
на организационом коду 24030001 – Пододјељење за јавне објекте, планирани износ
средстава умањити за 400,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на сљедеће економске кодове:
▪ економски код 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара у износу од 200,00
КМ, аналитичка ставка 613412 – Издаци за компјутерски материјал
▪ економски код 613500 – Издаци за услуге превоза и горива, у износу од 200,00 КМ, на
аналитичким ставкама:
- 613511 – Бензин у износу од 100,00 КМ
- 613512 - Дизел у износу од 100,00 КМ
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 7 Комисије за буџет.
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Амандман број 8
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне послове,
на организационом коду 24040001 – Пододјељење за јавни саобраћај и одржавање
возила, планирани износ средстава умањити за 3.800,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на сљедеће економске кодове:
▪ економски код 613100 – Путни трошкови у износу од 300,00 КМ, аналитичка ставка
613115 – Трошкови дневница у земљи.
▪ економски код 613200 – Издаци за енергију, у износу од 3.000,00 КМ, аналитичка
ставка 613213 – Уље за ложење.
▪ економски код 613500 - Издаци за услуге превоза и горива у износу од 500,00 КМ на
аналитичким ставкама
- 613511 - Бензин у износу од 250,00 КМ
- 613512 - Дизел у износу од 250,00 КМ
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 8 Комисије за буџет.
Амандман број 9 (ТЕХНИЧКИ)

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавни регистар,
на организационом коду 25030001 – Пододјељење за катастарске књиге, у Детаљном
захтјеву за плате, позиција:
- „Предсједник Вијећа за излагање некретнина“ платни разред VIII4, мјесечна нето
плата 1.952,04 КМ, мјесечна бруто плата 2.870,56 КМ, 2 извршиоца, период
ангажовања 12 мјесеци
мијења се у позиције
-„Предсједник Вијећа за излагање некретнина“ платни разред VIII4, мјесечна нето
плата 1.952,04 КМ, мјесечна бруто плата 2.870,56 КМ, 1 извршилац, период
ангажовања 12 мјесеци
-„Предсједник Вијећа за излагање некретнина – координатор рада Вијећа“, платни
разред VIII4, мјесечна нето плата 1.952,04 КМ, мјесечна бруто плата 2.870,56 КМ, 1
извршилац, период ангажовања 12 мјесеци.
Образложење:
Запослене на позицији „Предсједник Вијећа за излагање некретнина“ именује Основни
суд Брчко дистрикта БиХ. Тренутно је у Пододјељењу за катастарске књиге формирано
шест вијећа, те је на захтјев Основног суда потребно одредити лице које ће
координирати радом Вијећа и извјештавати Суд о раду Вијећа.
Због напријед наведеног тражи се да се једна позиција „Предсједник Вијећа за
излагање некретнина“ преименује у позицију „Предсједник Вијећа за излагање
некретнина – координатор рада Вијећа“, с тим да се не мијења број позиција, као ни
износ бруто плате.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 9 Комисије за буџет.
Амандман број 10 (ТЕХНИЧКИ)
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавни регистар,
на организационом коду 25010001 – Пододјељење за матичну евиденцију, у Детаљном
захтјеву за плате, ставка:
-„Средства за ангажовање радника на одређено вријеме, а најдуже до 2 године на
позицији Референт за потврђивање тачности уписа у матичним књигама у
електронском облику, платни разред IV5, за 4 извршиоца, на период од 9 мјесеци“
мијења се у ставку:
-„Средства за ангажовање радника на одређено вријеме, а најдуже до 2 године на
позицији Стручни референт за потврђивање тачности уписа у матичним књигама у
електронском облику, платни разред IV5, за 4 извршиоца, на период од 9 мјесеци“
Образложење:
Исправка техничке грешке из достављеног захтјева за Предлог буџета 2017. године од
стране Одјељења.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика усвојила
амандман број 10 Комисије за буџет.
Амандман број 11 (повучен амандман)

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавни регистар,
на организационом коду 25060001 – Служба за архив, на економском коду 611100 –
Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 12.683,42 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење периода
ангажовања са 2 на 0 мјесеци на позицијама:
- „Архивиста информатичар“, платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ,
мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извршилац (- 4.141,08 КМ)
- „Архивски техничар - информатичар“, платни разред IV5, мјесечна нето плата 816,58
КМ, мјесечна бруто плата 1.200,82 КМ, 1 извршилац (- 2.401,64 КМ)
- „Архивски техничар за евиденцију и заштиту арх. грађе ван архива“, платни разред
IV5, мјесечна нето плата 816,58 КМ, мјесечна бруто плата 1.200,82 КМ, 1 извршилац
(- 2.401,64 КМ)
- „Архивски манипулант“, платни разред IV4, мјесечна нето плата 792,88 КМ, мјесечна
бруто плата 1.140,80 КМ, 1 извршилац (- 2.281,60 КМ)
- „Намјештеник III категорије – чистачица (хигијеничарка)“, платни разред I6, мјесечна
нето плата 495,55 КМ, мјесечна бруто плата 728,73 КМ, 1 извршилац (- 1.457,46 КМ)
Комисија повлачи наведени амандман.

Констатовано је да је амандман број 11 Комисије за буџет повучен.
Амандман број 12
У Предлогу буџета Брчко дистрикта за 2017. годину Одјељења за јавни регистар, на
организационом коду 25010001 – Пододјељење за матичну евиденцију, на економском
коду 611200 – Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника, планирани
износ средстава умањити за 5.000,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на аналитичку ставку 611231 –
Накнаде за привремене и повремене послове.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 12 Комисије за буџет.
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Амандман број 13
У Предлогу буџета Брчко дистрикта за 2017. годину Одјељења за јавни регистар, на
организационом коду 25010001 – Пододјељење за матичну евиденцију, планирани
износ средстава умањити за 13.000,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на сљедеће економске кодове:
▪ економски код 613100 – Путни трошкови у износу од 3.000,00 КМ, на аналитичким
ставкама:
- 613114 – Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи у изн. од 1.000,00 КМ
- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 2.000,00 КМ.
▪ економски код 613200 – Издаци за енергију у износу од 3.000,00 КМ, аналитичка
ставка 613211 – Издаци за електричну енергију.
▪ економски код 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара, у износу од 4.500,00
КМ, аналитичка ставка 613485 – Остали материјал – „Торбе за матичне књиге А3
формат – 17 комада“
▪ економски код 613500 – Издаци за услуге превоза и горива у износу од 2.500,00 КМ на
аналитичким ставкама:
- 613511 - Бензин у износу од 1.000,00 КМ
- 613512 - Дизел у износу од 1.500,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 13 Комисије за буџет.
Амандман број 14

У Предлогу буџета Брчко дистрикта за 2017. годину Одјељења за јавни регистар, на
организационом коду 25020001 – Пододјељење за личне документе, планирани износ
средстава умањити за 9.500,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на сљедеће економске кодове:
▪ економски код 613100 – Путни трошкови у износу од 1.000,00 КМ, аналитичка ставка
613114 – Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи.
▪ економски код 613200 – Издаци за енергију, у износу од 5.000,00 КМ, аналитичка
ставка ставку 613211 – Издаци за електричну енергију.
▪ економски код 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара, у износу од 2.000,00
КМ, аналитичка ставка 613416 – Ситан инвентар – „Мрежни каблови, канцеларијске
столице и сл.“.
▪ економски код 613900 – Уговорене услуге, у износу од 1.500,00 КМ, аналитичка ставка
613922 – Услуге стручног образовања.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 14 Комисије за буџет.
Амандман број 15

У Предлогу буџета Брчко дистрикта за 2017. годину Одјељења за јавни регистар, на
организационом коду 25030001 – Пододјељење за катастарске књиге, на економском
коду 613100 – Путни трошкови, планирани износ средстава умањити за 5.000,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи 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
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- 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.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 15 Комисије за буџет.
Амандман број 16
У Предлогу буџета Брчко дистрикта за 2017. годину Одјељења за јавни регистар, на
организационом коду 25040001 – Пододјељење за писарницу и заједничке послове,
планирани износ средстава умањити за 43.300,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на сљедеће економске кодове:
▪ економски код 613100 – Путни трошкови у износу од 1.300,00 КМ, на аналитичким
ставкама:
- 613114 – Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи у износу од 1.000,00 КМ
- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 300,00 КМ.
▪ економски код 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара, у износу од
40.000,00 КМ на аналитичким ставкама:
- 613411 – Издаци за обрасце и папир у износу од 14.000,00 КМ
- 613412 – Издаци за компјутерски материјал у износу од 9.000,00 КМ
- 613416 – Ситан инвентар у износу од 3.000,00 КМ
- 613481 – Издаци за одјећу, униформе и платно – „Набавка зимске и љетне опреме
за курире и чистачице“ у износу од 5.000,00 КМ
- 613484 – Материјал за чишћење у износу од 9.000,00 КМ.
▪ економски код 613900 – Уговорене услуге, у износу од 2.000,00 КМ, аналитичка ставка
613918 – Остале уговорене услуге Одјељења – „Услуге за рад комисије за излучивање
безвриједног регистратурског материјала (у складу са Законом о архивској
дјелатности)“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 16 Комисије за буџет.
Амандман број 17

У Предлогу буџета Брчко дистрикта за 2017. годину Одјељења за јавни регистар, на
организационом коду 25060001 – Служба за архив, планирани износ средстава
умањити за 20.000,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на сљедеће економске кодове:
▪ економски код 613100 – Путни трошкови у износу од 9.000,00 КМ, на аналитичким
ставкама:
- 613114 – Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи у изн. од 3.000,00 КМ
- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 500,00 КМ
- 613124 – Трошкови смјештаја за службена путовања у иностранству у износу од
3.000,00 КМ
- 613125 – Трошкови дневница у иностранству у износу од 2.500,00 КМ.
▪ економски код 613200 – Издаци за енергију у износу од 10.000,00 КМ, на аналитичким
ставкама:
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- 613211 – Издаци за електричну енергију у износу од 5.000,00 КМ
- 613213 – Лож уље у износу од 5.000,00 КМ.
▪ економски код 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара, у износу од 1.000,00
КМ, аналитичка ставка 613481 – Издаци за одјећу, униформе и платно.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 17 Комисије за буџет.
Амандман број 18
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15040001 – Пододјељење за јавне
набавке, на економском коду 611100- Бруто плате, планирани износ средстава
умањити за 6.077,55 КМ, и на економском коду 612100 – Допринос на терет
послодавца, планирани износ средстава умањити за 364,65 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење периода
ангажовања са 12 на 9 мјесеци на позицији:
- „Виши стручни сарадник за правне послове“, платни разред VII6, мјесечна нето плата
1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.025,85 КМ, 1 извршилац.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 18 Комисије за буџет.
Амандман број 19
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 611100 - Бруто плате, планирани износ
средстава умањити за 6.077,55 КМ, и на економском коду 612100 – Допринос на терет
послодавца, планирани износ средстава умањити за 364,65 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење периода
ангажовања са 12 на 9 мјесеци на позицији:
- „Виши стручни сарадник за омладински центар“, платни разред VII6, мјесечна нето
плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.025,85 КМ, 1 извршилац.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 19 Комисије за буџет.
Амандман број 20 (повучен амандман)
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15030001 – Пододјељење за
људске ресурсе, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ
средстава умањити за 2.464,50 КМ и на економском коду 612100 – Допринос на терет
послодавца, планирани износ средстава умањити за 147,87 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на позиције:
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- „Виши стручни сарадник за правне послове“, платни разред VII6, мјесечна нето плата
1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.025,85 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 6
мјесеци и
- „Стручни савјетник за правне послове“, платни разред VIII2, мјесечна нето плата
1.693,49 КМ, мјесечна бруто плата 2.436,60 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 6
мјесеци,
које се мијењају у позицију:
- „Виши стручни сарадник за правне послове““, платни разред VII6, мјесечна нето плата
1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.025,85 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12
мјесеци
Комисија повлачи наведени амандман.

Констатовано је да је амандман број 20 Комисије за буџет повучен.
Амандман број 21 (повучен амандман)
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15030001 – Пододјељење за
људске ресурсе, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ
средстава умањити за 781,20 КМ и на економском коду 612100 – Допринос на терет
послодавца, планирани износ средстава умањити за 46,87 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на позиције:
- „Стручни сарадник за особље“, платни разред IV5, мјесечна нето плата 816,58 КМ,
мјесечна бруто плата 1.174,90 КМ, 2 извршиоца, период ангажовања 6 мјесеци и
- „Стручни референт за матичну евиденцију“, платни разред V1, мјесечна нето плата
861,83 КМ, мјесечна бруто плата 1.240,00 КМ, 2 извршиоца, период ангажовања 6
мјесеци,
које се мијењају у позицију:
„Стручни сарадник за особље“, платни разред IV5, мјесечна нето плата 816,58 КМ,
мјесечна бруто плата 1.174,90 КМ, 2 извршиоца, период ангажовања 12 мјесеци
Комисија повлачи наведени амандман.

Констатовано је да је амандман број 21 Комисије за буџет повучен.
Амандман број 22 (повучен амандман)

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15030001 – Пододјељење за
људске ресурсе, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ
средстава умањити за 399,18 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на позиције:
- „Стручни сарадник за особље“, платни разред IV5, мјесечна нето плата 816,58 КМ,
мјесечна бруто плата 1.200,82 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 6 мјесеци и
- „Стручни референт за матичну евиденцију“, платни разред V1, мјесечна нето плата
861,83 КМ, мјесечна бруто плата 1.267,35 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 6
мјесеци,
које се мијењају у позицију:
- „Стручни сарадник за особље“, платни разред IV5, мјесечна нето плата 816,58 КМ,
мјесечна бруто плата 1.200,82 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12 мјесеци
Комисија повлачи наведени амандман.

Констатовано је да је амандман број 22 Комисије за буџет повучен.
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Амандман број 23
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15030001 – Пододјељење за
људске ресурсе, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ
средстава умањити за 6.211,62 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на позиције
- „Виши стручни сарадник за правне послове“, платни разред VII6, мјесечна нето плата
1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 3
мјесеци и
- „Виши стручни сарадник за административне послове“, платни разред VII6, мјесечна
нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извршилац, период
ангажовања 5 мјесеци,
које се мијењају у позицију:
- „Виши стручни сарадник за правне послове“, платни разред VII6, мјесечна нето плата
1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 5
мјесеци
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 23 Комисије за буџет.
Амандман број 24

У Предлогу буџета Брчко дистрикта за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15030001 – Пододјељење за
људске ресурсе, планирани износ средстава умањити за 79.255,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на сљедеће економске кодове:
▪ економски код 613100 – Путни трошкови, у износу од 5.505,00 КМ, на аналитичким
ставкама:
- 613112 – Трошкови превоза у земљи службеним средствима у износу од 400,00 КМ
- 613114 – Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи у износу од 500,00 КМ
- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 1.500,00 КМ
- 613121 – Трошкови превоза у иностранству јавним стредствима у изн. од 100,00 КМ
- 613122 – Трошкови превоза у иностр. службеним средствима у износу од 755,00 КМ
- 613124 – Трошкови смјештаја за службена путовања у иност. у износу од 1.000,00 КМ
- 613125 – Трошкови дневница у иностранству у износу од 1.250,00 КМ.
▪ економски код 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара, у износу од 5.600,00
КМ на аналитичким ставкама:
- 613411 – Издаци за обрасце и папир у износу од 3.500,00 КМ
- 613412 – Издаци за компјутерски материјал у износу од 700,00 КМ
- 613416 – Ситан инвентар у износу од 750,00 КМ
- 613484 – Материјал за чишћење у износу од 150,00 КМ
- 613485 – Остали материјал у износу од 500,00 КМ.
▪ економски код 613500 – Издаци за услуге превоза и горива, у износу од 2.700,00 КМ
на аналитичким ставкама:
- 613511 – Бензин у износу од 600,00 КМ
- 613512 – Дизел у износу од 2.000,00 КМ
- 613523 – Регистрација моторних возила у износу од 100,00 КМ.
▪ економски код 613700 – Издаци за текуће одржавање, у износу од 2.250,00 КМ на
аналитичким ставкама:
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- 613722 – Услуге оправки и одржавања опреме у износу од 1.000,00 КМ
- 613723 – Услуге оправки и одржавања возила у износу од 1.250,00 КМ.
▪ економски код 613800 – Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног
промета, у износу од 800,00 КМ на аналитичким ставкама:
- 613813 – Осигурања возила – „Каско осигурање и редовно осигурање возила“ у
износу од 500,00 КМ
- 613815 – Осигурање радника у износу од 300,00 КМ.
▪ економски код 613900 – Уговорене услуге, у износу од 62.400,00 КМ на аналитичким
ставкама:
- 613917 – Услуге матичне службе у износу од 500,00 КМ
- 613919 – Остали издаци за информисање у износу од 300,00 КМ
- 613922 – Услуге стручног образовања у износу од 3.500,00 КМ
- 613923 – Издаци за специјализацију и школовање у износу од 55.000,00 КМ
- 613924 – Издаци за стручне испите у износу од 1.000,00 КМ
- 613927 – Огласи у износу од 800,00 КМ
- 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Израда плочица са именима,
акредитације, цвијетни аранжмани и вијенци, трошкови услуге паркинга и др.“ у износу
од 1.000,00 КМ
- 613998 – Трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције у износу од 300,00
КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 24 Комисије за буџет.
Амандман број 25

У Предлогу буџета Брчко дистрикта за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15020001 – Пододјељење за
информатику, планирани износ средстава умањити за 15.000,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на сљедеће економске кодове:
▪ економски код 613100 – Путни трошкови, у износу од 1.000,00 КМ на аналитичким
ставкама:
- 613124 – Трошкови смјештаја за службена путовања у иностранству у износу од
500,00 КМ
- 613125 – Трошкови дневница у иностранству у износу од 500,00 КМ.
▪ економски код 613300 – Издаци за комуналне услуге, у износу од 3.000,00 КМ,
аналитичка ставка 613327 – Издатак за интернет.
▪ економски код 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара, у износу од
1.000,00 КМ, аналитичка ставка 613411 – Издаци за обрасце и папир.
▪ економски код 613700 – Издаци за текуће одржавање, у износу од 5.000,00 КМ,
аналитичка ставка 613712 – Материјал за оправку и одржавање опреме.
▪ економски код 613900 – Уговорене услуге, у износу од 5.000,00 КМ, аналитичка
ставка 613922 – Услуге стручног образовања.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 25 Комисије за буџет.
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Амандман број 26
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавну
безбједност, на организационом коду 14010001 – Пододјељење за заштиту и
спасавање, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава
умањити за 599.185,04 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење периода
ангажовања са 12 мјесеци на 4 мјесеца на сљедећим позицијама:
- „Вођа смјене професионалне ватрогасне јединице“, платни разред VI3, мјесечна нето
плата 1.047,12 КМ, мјесечна бруто плата 1.539,84 КМ, 2 извршиоца ( - 24.637,44 КМ)
- „Професионални ватрогасац“, платни разред V3, мјесечна нето плата 904,92 КМ,
мјесечна бруто плата 1.302,00 КМ, 2 извршиоца ( - 20.832,00 КМ)
- „Професионални ватрогасац са специјалном обуком“, платни разред V4, мјесечна
нето плата 926,47 КМ, мјесечна бруто плата 1.333,00 КМ, 2 извршиоца ( - 21.328,00 КМ)
- „Шеф Деминерског тима“, платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ,
мјесечна бруто плата 2.025,85 КМ, 1 извршилац ( - 16.206,80 КМ)
- „Супервизор у тиму за деминирање“, платни разред VII1, мјесечна нето плата
1.206,56 КМ, мјесечна бруто плата 1.736,00 КМ, 1 извршилац ( - 13.888,00 КМ)
- „Деминер - оператер за уништавање експлозивних средстава“, платни разред V5,
мјесечна нето плата 948,01 КМ, мјесечна бруто плата 1.364,00 КМ, 2 извршиоца ( 21.824,00 КМ)
- „Деминер - оператер за уништавање експлозивних средстава“, платни разред V5,
мјесечна нето плата 948,01 КМ, мјесечна бруто плата 1.394,09 КМ, 1 извршилац ( 11.152,72 КМ)
- „Медицинар у тиму за деминирање“, платни разред V3, мјесечна нето плата 904,92
КМ, мјесечна бруто плата 1.302,00 КМ, 1 извршилац ( - 10.416,00 КМ)
- „Оператер у центру за осматрање и обавјештавање“, платни разред V3, мјесечна нето
плата 904,92 КМ, мјесечна бруто плата 1.330,72 КМ, 2 извршиоца ( -21.291,52 КМ)
- „Радник у јединици физичко-техничког обезбјеђења“, платни разред III6, мјесечна
нето плата 686,23 КМ, мјесечна бруто плата 1.009,13 КМ, 5 извршилаца ( -40.365,20
КМ)
- „Координатор за деминирање“, платни разред VII5, мјесечна нето плата 1.367,08 КМ,
мјесечна бруто плата 2.010,34 КМ, 1 извршилац ( -16.082,72 КМ)
- „Оператер администратор“, платни разред V3, мјесечна нето плата 904,92 КМ,
мјесечна бруто плата 1.302,00 КМ, 1 извршилац ( - 10.416,00 КМ)
- „Магацинер у Пододјељењу за заштиту и спасавање“, платни разред IV5, мјесечна
нето плата 816,58 КМ, мјесечна бруто плата 1.174,90 КМ, 1 извршилац ( - 9.399,20 КМ)
- „Сервисер ватрогасних апарата – професионални ватрогасац“, платни разред V3,
мјесечна нето плата 904,92 КМ, мјесечна бруто плата 1.302,00 КМ, 1 извршилац ( 10.416,00 КМ)
- „Стручни сарадник за категоризацију предузећа и правних лица“, платни разред VII1,
мјесечна нето плата 1.206,56 КМ, мјесечна бруто плата 1.774,30 КМ, 1 извршилац
( - 14.194,40 КМ)
- „Замјеник шефа Професионалне ватрогасне јединице“, платни разред VII1, мјесечна
нето плата 1.206,56 КМ, мјесечна бруто плата 1.774,30 КМ, 1 извршилац ( - 14.194,40
КМ)
- „Стручни сарадник за контролу мјера заштите од пожара и правно регулисање“,
платни разред VII1, мјесечна нето плата 1.206,56 КМ, мјесечна бруто плата 1.774,30
КМ, 1 извршилац
( - 14.194,40 КМ)
- „Замјеник вође смјене професионалне ватрогасне јединице“, платни разред V6,
мјесечна нето плата 969,56 КМ, мјесечна бруто плата 1.395,00 КМ, 1 извршилац ( 11.160,00 КМ)
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- „Професионални ватрогасац електричар“, платни разред V3, мјесечна нето плата
904,92 КМ, мјесечна бруто плата 1.302,00 КМ, 5 извршилаца ( - 52.080,00 КМ)
- „Радник у јединици физичко-техничког обезбјеђења на одређено вријеме до 2 године“,
платни разред III6, мјесечна нето плата 686,23 КМ, мјесечна бруто плата 1.009,13 КМ,
20 извршилаца ( - 161.460,80 КМ)
- „Виши стручни сарадник за геолошка испитивања“, платни разред VII1, мјесечна нето
плата 1.206,56 КМ, мјесечна бруто плата 1.774,30 КМ, 1 извршилац ( - 14.194,40 КМ)
- „Виши стручни сарадник за санацију клизишта“, платни разред VII1, мјесечна нето
плата 1.206,56 КМ, мјесечна бруто плата 1.774,30 КМ, 1 извршилац ( - 14.194,40 КМ)
- „Стручни референт за санацију клизишта“, платни разред V3, мјесечна нето плата
904,92 КМ, мјесечна бруто плата 1.330,72 КМ, 1 извршилац ( -10.645,76 КМ)
- „Спасилац – ронилац“, платни разред V5, мјесечна нето плата 948,01 КМ, мјесечна
бруто плата 1.394,09 КМ, 2 извршиоца ( - 22.305,44 КМ)
- „Спасилац - горска служба“, платни разред V5, мјесечна нето плата 948,01 КМ,
мјесечна бруто плата 1.394,09 КМ, 2 извршиоца ( - 22.305,44 КМ)
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 26 Комисије за буџет.
Амандман број 27
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавну
безбједност, на организационом коду 14030001 – Служба заједничких послова, на
економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за
28.082,40 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење периода
ангажовања са 12 мјесеци на 4 мјесеца на сљедећим позицијама:
- „Стручни савјетник за опште и административне послове одјељења – приправник –
80% плате“, платни разред VII1, мјесечна нето плата 1.206,56 КМ, мјесечна бруто
плата 1.736,00 КМ, 1 извршилац ( - 13.888,00 КМ)
- „Виши стручни сарадник за финансијска питања“, платни разред VII1, мјесечна нето
плата 1.206,56 КМ, мјесечна бруто плата 1.774,30 КМ, 1 извршилац ( - 14.194,40 КМ)
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 27 Комисије за буџет.
Амандман број 28 (ТЕХНИЧКИ)

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавну
безбједност, на организационом коду 14010001 – Пододјељење за заштиту и
спасавање, у Детаљном захтјеву за плате, позиција:
„Виши стручни сарадник за геолошка испитивања“,
мијења назив у:
„Виши стручни сарадник за геолошка истраживања“,
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 28 Комисије за буџет.
Амандман број 29 (ТЕХНИЧКИ)
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавну
безбједност, на организационом коду 14030001 – Служба заједничких послова, у
Детаљном захтјеву за плате, позиција:
„Стручни савјетник за опште и административне послове одјељења – приправник –
80% плате“,
мијења назив у:
„Стручни сарадник за опште и административне послове“
Образложење:
За горе наведену упражњену позицију, Организационим планом у општим и посебним
условима радног мјеста није предвиђена могућност запошљавања приправника са
могућношћу остајања. С обзиром да се у условима радног мјеста не тражи радно
искуство, у складу са измјенама и допунама Закона о државној служби у органима
јавне управе Брчко дистрикта БиХ, на конкурс за попуну упражњене позиције могу се
пријавити лица без радног искуства, која ће проћи пробни рад у трајању од шест
мјесеци.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 29 Комисије за буџет.
Амандман број 30 (ТЕХНИЧКИ)

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавну
безбједност, на организационом коду 14010001 – Пододјељење за заштиту и
спасавање, на економском коду 613900 – Уговорене услуге, планирани износ
средстава умањити за 18.163,44 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на аналитичку ставку 613991 –
Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Израда пројекта процјене угрожености
територије Брчко дистрикта БиХ од природних и других несрећа – поткомпонента 3Б“,
а истовремено,
на истом организационом и економском коду, на аналитичкој ставци 613991 – Остале
неспоменуте услуге и дажбине – „Израда студије изградње капацитета за отпорност на
катастрофе (институција Брчко дистрикта БиХ) поткомпонента 3Б“, планирани износ
средстава увећати за 18.163,44 КМ.
Образложење:
Према информацији достављеној Надзорном одбору над имплементацијом пројекта
Свјетске банке и Одјељењу за јавну безбједност наведени пројекти се финансирају из
кредитних средстава Свјетске банке, исти су планирани у оперативном буџету за 2017
годину у укупном износу од 225.000,00 КМ. Постојећи износ од 18.163,44 КМ, који је
преостао на пројекту „ Израда пројекта процјене угроженост“ из разлога што је након
спроведене процедуре одабира консултанта за извршење предметних услуга, дошло
до одступања цијена од буџетом планираних износа, исти је потребно преусмјерити на
пројекат“ Израда студије изградње капацитета за отпорност на катастрофе“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 30 Комисије за буџет.
Амандман број 31
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за здравство и
остале услуге, на организационом коду 19010001 – Служба за администрацију и
статистику одјељења, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ
средстава умањити за 47.449,72 КМ, и на економском коду 612100 – Допринос на
терет послодавца, планирани износ средстава умањити за 2.846,98 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на:
▪ смањење периода ангажовања са 8 на 2 мјесеца на сљедећим позицијама:
- „Координатор Одјељења за јавни, приватни сектор, пододјељења и службе“, платни
разред VIII5, мјесечна нето плата 2.081,32 КМ, мјесечна бруто плата 3.060,66 КМ, 1
извршилац (-18.363,96 КМ)
- „Доктор специјалиста“, платни разред VIII5, мјесечна нето плата 2.081,32 КМ,
мјесечна бруто плата 3.060,66 КМ, 1 извршилац (-18.363,96 КМ) и
▪ смањење периода ангажовања са 11 на 7 мјесеци на позицији:
- Шеф Службе за администрацију и статистику Одјељења, платни разред VIII3,
мјесечна нето плата 1.822,77 КМ, мјесечна бруто плата 2.680,45 КМ, 1 извршилац (10.721,80 КМ).
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 31 Комисије за буџет.
Амандман број 32

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за здравство и
остале услуге, на организационом коду 19020001 – Пододјељење за јавно здравство,
на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за
22.381,48 КМ и на економском коду 612100 – Допринос на терет послодавца,
планирани износ средстава умањити за 1.342,89 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење периода
ангажовања са 8 на 4 мјесеци на сљедећим позицијама:
- „Доктор медицине“, платни разред VIII3, мјесечна нето плата 1.822,77 КМ, мјесечна
бруто плата 2.680,45 КМ, 1 извршилац (-10.721,80 КМ)
- „Медицински техничар“, платни разред VI1, мјесечна нето плата 991,10 КМ, мјесечна
бруто плата 1.457,46 КМ, 1 извршилац (-5.829,84 КМ)
- „Лабораторијско-санитарни техничар“, платни разред VI1, мјесечна нето плата 991,10
КМ, мјесечна бруто плата 1.457,46 КМ, 1 извршилац (-5.829,84 КМ).
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 32 Комисије за буџет.
Амандман број 33
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за здравство и
остале услуге, на организационом коду 19050001 – Пододјељење за социјалну заштиту
– Центар за социјални рад, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ
средстава умањити за 36.769,05 КМ, и на економском коду 612100 – Допринос на
терет послодавца, планирани износ средстава умањити за 2.206,14 КМ.
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Наведено смањење планираних средстава се односи на:
▪ смањење периода ангажовања са 12 на 7 мјесеци на позицији:
- „Виши стручни сарадник психолог“, платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01
КМ, мјесечна бруто плата 2.025,85 КМ, 1 извршилац (- 10.129,25 КМ)
▪ смањење периода ангажовања са 6 на 2 мјесеца на сљедећим позицијама:
- „Домар/возач/курир“, платни разред III6, мјесечна нето плата 686,23 КМ, мјесечна
бруто плата 1.009,13 КМ, 1 извршилац (-4.036,52 КМ),
- „Виши стручни сарадник дјечије заштите“, платни разред VII3, мјесечна нето плата
1.287,36 КМ, мјесечна бруто плата 1.893,11 КМ, 1 извршилац (-7.572,44 КМ) и
▪ смањење периода ангажовања са 8 на 4 мјесеца на сљедећим позицијама:
- „Шеф Службе дјечије заштите“, платни разред VIII1, мјесечна нето плата 1.564,22 КМ,
мјесечна бруто плата 2.300,25 КМ, 1 извршилац (-9.201,00 КМ),
- „Стручни сарадник психосоцијалне заштите“, платни разред VI1, мјесечна нето плата
991,10 КМ, мјесечна бруто плата 1.457,46 КМ, 1 извршилац (-5.829,84 КМ).
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 33 Комисије за буџет.
Амандман број 34

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за здравство и
остале услуге, на организационом коду 19060001 – Служба за борачко-инвалидску
заштиту и цивилне жртве рата, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани
износ средстава умањити за 19.871,04 КМ, и на економском коду 612100 – Допринос
на терет послодавца, планирани износ средстава умањити за 416,64 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на:
- смањење периода ангажовања са 12 на 8 мјесеци на позицији:
„Виши стручни сарадник на управном поступку Министарства одбране“, платни разред
VII1, мјесечна нето плата 1.206,56 КМ, мјесечна бруто плата 1.774,30 КМ, 1 извршилац
( - 7.097,20 КМ)
- смањење периода ангажовања са 8 на 4 мјесеца на позицији:
„Стручни сарадник борачко – инвалидске заштите“, платни разред VI1, мјесечна нето
плата 991,10 КМ, мјесечна бруто плата 1.457,46 КМ, 1 извршилац (-5.829,84 КМ) и
- смањење периода ангажовања са 11 на 7 мјесеци на позицији:
„Стручни сарадник на управном поступку Министарства одбране“, платни разред VII1,
мјесечна нето плата 1.206,56 КМ, мјесечна бруто плата 1.736,00 КМ, 1 извршилац
(-6.944,00 КМ).
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 34 Комисије за буџет.
Амандман број 35

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за здравство и
остале услуге, на организационом коду 19020001 – Пододјељење за јавно здравство,
на економском коду 611200 – Накнаде трошкова запослених и скупштинских
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заступника, аналитичка ставка 611214 – Накнаде за одвојени живот, планирани износ
средстава умањити за 2.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 35 Комисије за буџет.
Амандман број 36
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за здравство и
остале услуге, на организационом коду 19010001- Служба за администрацију и
статистику одјељења планирани износ средстава умањити за 105.100,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на сљедеће економске кодове:
▪ на економском коду 613100 - Путни трошкови, у износу од 3.600,00 КМ на сљедећим
аналитичким ставкама:
- 613114 - Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи у износу од 500,00 КМ
- 613115 - Трошкови дневница у земљи у износу од 1.000,00 КМ
- 613122 - Трошкови превоза у иностранству службеним средствима у износу од
100,00 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
▪ на економском коду 613500 - Издаци за услуге превоза и горива, у износу од 500,00
КМ, аналитичка ставка 613511- Бензин,
▪ на економском коду 613900 - Уговорене услуге, у износу од 101.000,00 КМ на
сљедећим аналитичким ставкама:
- 613922 - Услуге стручног образовања у износу од 200,00 КМ
- 613927 - Огласи у износу од 500,00 КМ
- 613936 - Услуге по уговорима о дјелу комисије и други незапослени – “Ангажовање
стручних консултаната(онколошки козилиј, здравствени надзор и др.)” у
износу
од 100.000,00 КМ
- 613991- Остале неспоменуте услуге и дажбине – “Цвијетни аранжмани и вијенци” у
износу
од 300,00 КМ
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 36 Комисије за буџет.
Амандман број 37

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за здравство и
остале услуге, на организационом коду 19020001- Пододјељење за јавно здравство,
планирани износ средстава умањити за 26.400,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на сљедеће економске кодове:
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▪ на економском коду 613100-Путни трошкови у износу од 300,00 КМ на сљедећим
аналитичким ставкама:
- 613114 - Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи у износу од 100,00 КМ
- 613115- Трошкови дневница у земљи у износу од 200,00 КМ
▪ на економском коду 613200-Издаци за енергију, у износу од 1.000,00 КМ, аналитичка
ставка 613213- Лож уље
▪ на економском коду 613300-Издаци за комуналне услуге, у износу од 700,00 КМ на
сљедећим аналитичким ставкама:
- 613321- Издаци за воду и канализацију у износу од 500,00 КМ
- 613328-Претплата на РТВ у износу од 200,00 КМ
▪ на економском коду 613400-Набавка материјала и ситног инвентара, у износу од
16.300,00 КМ на сљедећим аналитичким ставкама:
- 613411- Издаци за обрасце и папир – „Штампани материјал и папир“ у износу од
300,00 КМ
- 613412- Издаци за компјутерски материал – “Тонери” у износу од 200,00 КМ
- 613416 - Ситан инвентар у износу од 500,00 КМ
- 613422 -Медицински и стоматолошки материјал у износу од 1.000,00 КМ
- 613423 - Лабораторијски материјал у износу од 14.300,00 КМ

▪ на економском коду 613500 - Издаци за услуге превоза и горива, у износу од 1.000,00
КМ аналитичка ставка 613511- Бензин
▪ економском коду 613900-Уговорене услуге, у износу од 7.100,00 КМ на сљедећим
аналитичким ставкама:
- 613911- Услуге медија износу од 200,00 КМ
- 613919-Остали издаци за информисање- “Књиге - стручна литература” у износу од
100,00 КМ
- 613922- Услуге стручног образовања у износу од 200,00 КМ
- 613923- Издаци за специјализацију и школовање у износу од 5.000,00 КМ
- 613927-Огласи у износу од 300,00 КМ
- 613934-Компјутерске услуге у износу од 500,00 КМ
- 613991- Остале неспоменуте услуге и дажбине - “Измјена меморандумских плочица
на вратима и визиткарте” у износу од 500,00 КМ
- 613996 - Услуге фотокопирања у износу од 300,00 КМ
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 37 Комисије за буџет.
Амандман број 38
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за здравство и
остале услуге, на организационом коду 19050001- Пододјељење за социјалну заштиту,
Центар за социјални рад, на економском коду 611200 - Накнаде трошкова запослених и
скупштинских заступника,на аналитичкој ставци 611231 - Накнаде за привремене и
повремене послове, планирани износ средстава умањити за 2.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 38 Комисије за буџет.
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Амандман број 39
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за здравство и
остале услуге, на организационом коду 19050001- Пододјељење за социјалну заштиту,
Центар за социјални рад, планирани износ средстава умањити за 13.300,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на сљедеће економске кодове:
▪ на економском коду 613200-Издаци за енергију, у износу од 2.000,00 КМ на сљедећим
аналитичким ставкама:
- 613211-Издаци за електричну енергију у износу од 1.000,00 КМ
- 613213- Лож уље у износу од 1.000,00 КМ
▪ на економском коду 613300-Издаци за комуналне услуге, у износу од 2.500,00КМ на
сљедећим аналитичким ставкама:
- 613321 - Издаци за воду и канализацију у износу од 500,00 КМ
- 613322 - Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ) – “Трошкови поштарине” у
износу од 2.000,00 КМ
▪ на економском коду 613400 - Набавка материјала и ситног инвентара, у износу од
1.000,00 КМ на сљедећим аналитичким ставкама:
- 613419 - Издаци за остали административни материјал у износу од 400,00 КМ
- 613484 - Материјал за чишћење у износу од 600,00 КМ
▪ на економском коду 613700-Издаци за текуће одржавање, у износу од 2.800,00 КМ на
сљедећим аналитичким ставкама:
- 613711 - Материјал за оправку и одржавање зграда у износу од 1.000,00 КМ
- 613721 - Услуге оправки и одржавања зграда у износу од 1.000,00 КМ
- 613722 - Услуге оправки и одржавања опреме у износу од 500,00 КМ
- 613729 - Димњачарске услуге у износу од 300,00 КМ
▪ на економском коду 613800-Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног
промета, у износу од 500,00 КМ аналитичка ставка 613813-Осигурање возила
▪ на економском коду 613900-Уговорене услуге, у износу од 4.500,00 КМ на сљедећим
аналитичким ставкама:
- 613918-Остале уговорене услуге Одјељења у износу од 1.000,00 КМ
- 613927-Огласи у износу од 500,00 КМ
- 613936- Услуге по уговорима о дјелу комисије и други незапослени у износу од
3.000,00 КМ
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 39 Комисије за буџет.
Амандман број 40

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за здравство и
остале услуге, на организационом коду 19050007 - Дјеца и одрасли под
старатељством, на економском коду 614200 - Грантови појединцима, на аналитичкој
ставци 614239-Остали грантови појединцима, „Дјеца и одрасли под старатељством“
планирани износ средстава умањити за 20.400,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 40 Комисије за буџет.
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Амандман број 41
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за здравство и
остале услуге, на организационом коду 19050012-Смјештај малољетних и пунољетних
штићеника у установе, на економском коду 613900- Уговорене услуге, планирани износ
средстава умањити за 21.000,00 КМ на сљедећим аналитичким ставкама:
- 613943 - Услуге болничке заштите- “Смјештај пунољетних и старих лица у установе” у
износу
од 16.000,00 КМ
- 613948 - Издаци за дјецу без родитељског старања у износу од 5.000,00 КМ
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 41 Комисије за буџет.
Амандман број 42

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за здравство и
остале услуге, на организационом коду 19050013-Набавка лијекова и трошкови
сахране за кориснике сталне социјалне помоћи, на економском коду 613900- Уговорене
услуге, планирани износ средстава умањити за 7.000,00 КМ на сљедећим
аналитичким ставкама:
- 613941-Услуге примарне здравствене заштите-“Набавка лијекова” у
5.000,00 КМ
- 613994- Трошкови сахране за социјални случај у износу од 2.000,00КМ
Комисија је дала сагласност.

износу од

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 42 Комисије за буџет.
Амандман број 43
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за здравство и
остале услуге, на организационом коду 19050015-Издаци за јавну кухињу, на
економском коду 613900- Уговорене услуге, на аналитичкој ставци 613991-Остале
неспоменуте услуге и дажбине - “Топли оброци-јавна кухиња”, планирани износ
средстава умањити за 60.000,00КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 43 Комисије за буџет.
Амандман број 44

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017.годину Одјељења за здравство и
остале услуге, на организационом коду 19060001-Служба за борачко-инвалидску
заштиту и цивилне жртве рата, на економском коду 613900-Уговорене услуге,
планирани износ средстава умањити за 1.700,00 КМ и то на сљедећим аналитичким
ставкама:
- 613922-Услуге стручног образовања у износу од 1.000,00 КМ.
- 613927-Огласи у износу од 700,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 44 Комисије за буџет.
Амандман број 45 (технички амандман)
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за здравство и
остале услуге, на организационом коду 19050004-Дјечији додатак, на економском коду
614200-Грантови појединцима, на аналитичкој ставци 614239-Остали грантови
појединцима-“Дјечији додатак” планирани износ средстава умањити за 560.000,00КМ
а истовремено:
- на организационом коду 19050002-Сталне новчане помоћи, на економском коду
614200- Грантови појединцима, на аналитичкој ставци 614239-Остали грантови
појединцима-“Стална новчана помоћ” планирани износ средстава увећати за
60.000,00 КМ
- на организационом коду 19050003-Туђа помоћ и њега, на економском коду 614200Грантови појединцима, на аналитичкој ставци 614239-Остали грантови појединцимаТуђа помоћ и њега планирани износ средстава увећати за 300.000,00 КМ и
- на организационом коду 19050014-Рефундација привредним субјектима за
породиљско одсуство, на економском коду 614200- Грантови појединцима, на
аналитичкој ставци 614239-Остали грантови појединцима- “Рефундација привредним
субјектима за породиљско одсуство”, планирани износ средстава увећати за
200.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 45 Комисије за буџет.
Амандман број 46 (технички амандман)

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за здравство и
остале услуге, на организационом коду 19060001-Служба за борачко-инвалидску
заштиту и цивилне жртве рата, на економском коду 613700- Издаци за текуће
одржавање, на аналитичкој ставци 613721-Услуге оправки и одржавање зграда,
планирани износ средстава умањити за 500,00 КМ
а истовремено,
на истом организационом коду, на економском коду 613500 - Издаци за услуге превоза
и горива, на аналитичкој ставци 613511-Бензин, планирати средства у износу 500,00
КМ
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 46 Комисије за буџет.

Амандман број 47 (технички амандман)
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за здравство и
остале услуге, на организационом коду 19010001- Служба за администрацију и
статистику одјељења, на економском коду 614400 -Субвенције јавним предузећима, на
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аналитичкој ставци 614411- Субвенције јавним предузећима и фондовима - Субвенције
ФЗО за:
-Допринос за здравствено осигурање лица која су регистрована у Заводу за
запошљавање Брчко дистрикта БиХ а која не примају новчану накнаду за вријеме
незапослености, планирани износ средстава умањити за 100.000,00 КМ,
а истовремено,
на истом организационом и економском коду,
на аналитичкој ставци 614411Субвенције јавним предузећима и фондовима – “Субвенције ФЗО за трошкове
трансплантације органа осигураницима Брчко дистрикта БиХ”, планирани износ
средстава увећати за 100.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 47 Комисије за буџет.
Амандман број 48

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за комуналне
послове, на организационом коду 23010001 – Пододјељење за развој и стратегију
комуналних услуга, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ
средстава умањити за 3.524,70 КМ и на економском коду 612100 – Допринос на терет
послодавца, планирани износ средстава умањити за 211,48 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење периода
ангажовања са 3 мјесеца на 0 мјесеци на позицији:
- „Стручни референт“, платни разред IV5, мјесечна нето плата 816,58 КМ, мјесечна
бруто плата 1.174,90 КМ, 1 извршилац.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 48 Комисије за буџет.
Амандман број 49

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за комуналне
послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне инвестиције,
на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за
6.900,75 КМ и на економском коду 612100 – Допринос на терет послодавца, планирани
износ средстава умањити за 414,04 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење периода
ангажовања са 3 мјесеца на 0 мјесеци на позицији:
- „Виши стручни сарадник за економске послове - асистент“, платни разред VIII1,
мјесечна нето плата 1.564,22 КМ, мјесечна бруто плата 2.300,25 КМ, 1 извршилац
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 49 Комисије за буџет.

Амандман број 50
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за комуналне
послове, на организационом коду 23010001 – Пододјељење за развој и стратегију
комуналних услуга, планирани износ средстава умањити за 128.169,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на сљедеће економске кодове:
▪ економски код 613100 – Путни трошкови, у износу од 1.500,00 КМ, на аналитичким
ставкама:
- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 500,00 КМ
- 613127 – Остали трошкови службеног пута у износу од 1.000,00 КМ
▪ економски код 613200 – Издаци за енергију, аналитичка ставка 613211 – Издаци за
електричну енергију – „Јавна расвјета“ у износу од 30.000,00 КМ.
▪ економски код 613500 – Издаци за услуге превоза и горива,
613512 – Дизел у износу од 1.000,00 КМ.

аналитичка ставка

▪ економски код 613700 – Издаци за текуће одржавање, у износу од 80.200,00 КМ, на
аналитичким ставкама:
- 613721 – Услуге оправки и одржавања зграда у износу од 65.000,00 КМ
- 613722 – Услуге оправки и одржавања опреме у износу од 4.200,00 КМ
- 613723 – Услуге оправки и одржавања возила у износу од 11.000,00 КМ
▪ економски код 613900 – Уговорене услуге, у износу од 15.469,00 КМ, на аналитичким
ставкама:
- 613911 – Услуге медија у износу од 3.000,00 КМ
- 613918 – Остале уговорене услуге Одјељења у износу од 12.356,00 КМ
- 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине у износу од 113,00 КМ
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 50 Комисије за буџет.
Амандман број 51
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за комуналне
послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне инвестиције,
планирани износ средстава умањити за 49.800,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на сљедеће економске кодове:
▪ економски код 613100 – Путни трошкови, аналитичка ставка 613127 – Остали
трошкови службеног пута у износу од 1.000,00 КМ.
▪ економски код 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара, у износу од
28.000,00 КМ, на аналитичким ставкама:
- 613411 – Издаци за обрасце и папир у износу од 500,00 КМ
- 613416 – Ситан инвентар у износу од 14.500,00 КМ
- 613481 – Издаци за одјећу, униформе и платно у износу од 10.000,00 КМ
- 613485 – Остали материјал у износу од 3.000,00 КМ
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▪ економски код 613500 – Издаци за услуге превоза и горива, аналитичка ставка 613512
– Дизел у износу од 1.000,00 КМ.
▪ економски код 613600 – Унајмљивање имовине и опреме, у износу од 7.800,00 КМ, на
аналитичким ставкама:
- 613613 – Унајмљивање складишног простора у износу од 3.800,00 КМ
- 613621- Унајмљивање опреме у износу од 4.000,00 КМ
▪ економски код 613700 – Издаци за текуће одржавање, у износу од 12.000,00 КМ, на
аналитичким ставкама:
- 613721 – Услуге оправки и одржавања зграда у износу од 9.000,00 КМ
- 613722 – Услуге оправки и одржавања опреме у износу од 2.000,00 КМ
- 613723 – Услуге оправки и одржавања возила у износу од 1.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 51 Комисије за буџет.
Амандман број 52
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18020001 – Пододјељење за
пољопривреду, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава
умањити за 4.141,08 КМ и на економском коду 612100 – Допринос на терет
послодавца, планирани износ средстава умањити за 248,46 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење периода
ангажовања са 6 мјесеци на 4 мјесеца на позицији:
- “Виши стручни сарадник за воћарство”, платни разред VII6, мјесечна нето плата
1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извршилац
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 52 Комисије за буџет.
Амандман број 53
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18040001 – Пододјељење за
ветеринарство, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава
умањити за 17.045,92 КМ и на економском коду 612100 – Допринос на терет
послодавца, планирани износ средстава умањити за 1.022,76 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење периода
ангажовања са 10 мјесеци на 6 мјесеци на позицијама:
- “Шеф Пододјељења за ветеринарство”, платни разред VIII5, мјесечна нето плата
2.081,32 КМ, мјесечна бруто плата 3.060,66 КМ, 1 извршилац (- 12.242,64 КМ)
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- “Референт ветеринарске евиденције” платни разред IV5, мјесечна нето плата 816,58
КМ, мјесечна бруто плата 1.200,82 КМ, 1 извршилац ( - 4.803,28 КМ)
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 53 Комисије за буџет.
Амандман број 54

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18030001 – Пододјељење за
шумарство и водопривреду, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани
износ средстава умањити за 13.085,44 КМ и на економском коду 612100 – Допринос на
терет послодавца, планирани износ средстава умањити за 785,13 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење периода
ангажовања са 6 мјесеци на 4 мјесеца на позицијама:
- “Виши стручни сарадник за водопривреду”, платни разред VII6, мјесечна нето плата
1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 2 извршиоца ( - 8.282,16 КМ)
- “Стручни референт за водопривреду” платни разред IV5, мјесечна нето плата 816,58
КМ, мјесечна бруто плата 1.200,82 КМ, 2 извршиоца ( - 4.803,28 КМ)
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 54 Комисије за буџет.
Амандман број 55
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18010001 – Пододјељење за
анализу и административну подршку и рурални развој, на економском коду 611100 –
Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 40.929,18 КМ и на економском
коду 612100 – Допринос на терет послодавца, планирани износ средстава умањити за
2.455,75 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење периода
ангажовања са 6 мјесеци на 0 мјесеци на позицијама:
- „Шеф одсјека за рурални развој“, платни разред VIII3, мјесечна нето плата 1.822,77
КМ, мјесечна бруто плата 2.680,45 КМ, 1 извршилац ( - 16.082,70 КМ)
- „Виши стручни сарадник за одрживи развој сеоског простора и добробит животиња“,
платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.070,54
КМ, 1 извршилац ( - 12.423,24 КМ)
- „Виши стручни сарадник за унапређење конкурентности руралне економије“, платни
разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1
извршилац ( - 12.423,24 КМ)
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 55 Комисије за буџет.
Амандман број 56
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18010001 - Пододјељење за
анализу и административну подршку и рурални развој, на економском коду 613900 Уговорене услуге, планирани износ средстава умањити за 25.000,00 КМ
Наведено смањење планираних средства се односи на аналитичке ставке:
- 613911 – Услуге медија, у износу од 5.000,00 КМ
- 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Израда стратегије пољопривреде
и руралног развоја Брчко дистрикта БиХ за период 2018–2023. године”, у износу од
20.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 56 Комисије за буџет.
Амандман број 57 (ТЕХНИЧКИ)

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18010001 - Пододјељење за
анализу и административну подршку и рурални развој, на економском коду 613900 Уговорене услуге, на аналитичкој ставци 613991 – Остале неспоменуте услуге и
дажбине – „Израда стратегије пољопривреде и руралног развоја Брчко дистрикта БиХ
за период 2018–2023. године”, планирани износ средстава умањити за 10.000,00 КМ,
а истовремено,
на организационом коду 18020001 - Пододјељење за пољопривреду, на економском
коду 613900 - Уговорене услуге, на аналитичкој ставци 613936 – Услуге по уговорима о
дјелу комисије и други незапослени, планирани износ средстава се увећава за
10.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 57 Комисије за буџет.
Амандман број 58

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18020001 - Пододјељење за
пољопривреду, планирани износ средстава умањити за 52.000,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на сљедеће економске кодове:
▪ економски код 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара, аналитичка ставка
613441 – Пољопривредни материјал – „Ракете за противградну заштиту”, у износу од
9.000,00 КМ.
▪ економски код 613900 – Уговорене услуге, у износу од 43.000,00 КМ, на аналитичким
ставкама:
- 613912 – Услуге штампања - „Услуге штампања правиника о потицајима летака и
материјала савјетодавне службе, риболовних дозвола“, у износу од 3.000,00 КМ.
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- 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине - „Израда каталога калкулација у
пољопривреди“, у износу од 10.000,00 КМ.
- 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине - „Насипање пољских путева и
чишћење пољопривредних канала“, у износу од 30.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 58 Комисије за буџет.
Амандман број 59
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18030001 - Пододјељење за
шумарство и водопривреду, планирани износ средстава умањити за 67.000,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на сљедеће економске кодове:
▪ економски код 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара, аналитичка ставка
613481 – Издаци за одјећу, униформе и платно – „Униформа, обућа и опрема за чуваре
шума и друга стручна лица у шумарству и набавка обуће за подручног руководиоца
одбране од поплава и његове помоћнике у складу са Главним оперативним планом
одбране од поплава”, у износу од 2.000,00 КМ.
▪ економски код 613700 – Издаци за текуће одржавање, аналитичка ставка 613724 –
Услуге поправки и одржавања путева, жељезница и мостова - “Спровођење мјера на
заштити од поплава, у свим фазама одбране од поплава, на подручју Дистрикта кроз
оквирни споразум”, у износу од 50.000,00 КМ.
▪ економски код 613900 - Уговорене услуге, аналитичка ставка 613991 – Остале
неспоменуте услуге и дажбине - „Консултантске услуге за израду закона и
подзаконских аката“, у износу од 15.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 59 Комисије за буџет.
Амандман број 60

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18040001 - Пододјељење за
ветеринарство, на економском коду 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара,
на аналитичкој ставци 613421 – Лијекови – „Вакцине за болест плавог језика код
говеда”, планирани износ средстава умањити за 20.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 60 Комисије за буџет.
Амандман број 61

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за просторно
планирање и имовинско-правне послове, на организационом коду 21010001 –
Пододјељење за просторно планирање, урбанизам и заштиту околине, на економском
коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 26.960,70 КМ и на
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економском коду 612100 – Допринос на терет послодавца, планирани износ средстава
умањити за 1.617,64 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на:
- смањење периода ангажовања са 12 мјесеци на 9 мјесеци на позицији „Технички
сектретар“, платни разред IV5, мјесечна нето плата 816,58 КМ, мјесечна бруто плата
1.174,90 КМ, 1 извршилац (- 3.524,70 КМ)
- смањење периода ангажовања са 7 мјесеци на 2 мјесеца на сљедећим позицијама:
- „Шеф Службе за просторно-планску документацију“, платни разред VIII2, мјесечна
нето плата 1.693,49 КМ, мјесечна бруто плата 2.436,60 КМ, 1 извршилац (- 12.183,00
КМ)
- „Виши стручни сарадник – асистент за ГИС“, платни разред VIII1, мјесечна нето плата
1.564,22 КМ, мјесечна бруто плата 2.250,60 КМ, 1 извршилац (- 11.253,00 КМ)
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 61 Комисије за буџет.
Амандман број 62

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за просторно
планирање и имовинско-правне послове, на организационом коду 21020001 –
Пододјељење за имовинско-правне послове, на економском коду 611100 – Бруто
плате, планирани износ средстава умањити за 34.093,80 КМ и на економском коду
612100 – Допринос на терет послодавца, планирани износ средстава умањити за
2.045,63 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на:
- смањење периода ангажовања са 7 мјесеци на 2 мјесеца на позицији „Стручни
савјетник за имовинско-правне послове“, платни разред VIII3, мјесечна нето плата
1.822,77 КМ, мјесечна бруто плата 2.622,60 КМ, 2 извршиоца (- 26.226,00 КМ)
- смањење периода ангажовања са 12 мјесеци на 9 мјесеци на позицији „Стручни
савјетник за имовинско-правне послове“, платни разред VIII3, мјесечна нето плата
1.822,77 КМ, мјесечна бруто плата 2.622,60 КМ, 1 извршилац (- 7.867,80 КМ)
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 62 Комисије за буџет.
Амандман број 63
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за расељена лица,
избјеглице и стамбена питања, на организационом коду 22010001, на економском коду
611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 11.377,41 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на:
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▪ смањење периода ангажовања са 6 мјесеци на 4 мјесеца на сљедећим позицијама:
- „Стручни сарадник за буџет“, платни разред VI1, мјесечна нето плата 991,10 КМ,
мјесечна бруто плата 1.457,46 КМ, 1 извршилац ( - 2.914,92 КМ)
- „Стручни референт истражитељ“, платни разред IV5, мјесечна нето плата
816,58 КМ, мјесечна бруто плата 1.174,90 КМ, 1 извршилац ( - 2.349,80 КМ)
- „Стручни референт за надзор и обнову стамбених јединица“, платни разред V3,
мјесечна нето плата 904,92 КМ, мјесечна бруто плата 1.330,72 КМ, 1 извршилац
( - 2.661,44 КМ)
- „Стручни референт истражитељ“, платни разред IV5, мјесечна нето плата
816,58 КМ, мјесечна бруто плата 1.200,82 КМ, 1 извршилац ( - 2.401,64 КМ)
▪ смањење периода ангажовања са 12 мјесеци на 9 мјесеци на позицији:
- „Стручни референт за административне послове“, платни разред IV5, мјесечна
нето плата 816,58 КМ, мјесечна бруто плата 1.200,82 КМ, 1 извршилац ( 3.602,46 КМ)
▪ смањење периода ангажовања са 7 мјесеци на 4 мјесеца на позицији:
- „Стручни референт за административне послове на терену“, платни разред IV5,
мјесечна нето плата 816,58 КМ, мјесечна бруто плата 1.174,90 КМ, 1 извршилац
( - 3.524,70 КМ)
и истовремено повећање периода ангажовања са 6 на 9 мјесеци на позицији “Виши
стручни сарадник за правне послове”, платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01
КМ, мјесечна бруто плата 2.025,85 КМ, 1 извршилац ( + 6.077,55 КМ),
а на економском коду 612100 – Допринос на терет послодавца, планирани износ
средстава се увећава за 621,72 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 63 Комисије за буџет.
Амандман број 64 (повлачи се)

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за расељена лица,
избјеглице и стамбена питања, на организационом коду 22010001, планирани износ
средстава умањити за 193.542,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на сљедеће економске кодове:
▪ економски код 613100 – Путни трошкови, у износу од 2.360,00 КМ, на аналитичким
ставкама:
- 613112 – Трошкови превоза у земљи службеним средствима у износу од 100,00 КМ,
- 613114 – Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи у износу од 1.000,00
КМ,
- 613115 – Трошкова дневница у земљи у износу од 260,00 КМ и
- 613125 – Трошкови дневница у иностранству у износу од 1.000,00 КМ
▪ економски код 613200 – Издаци за енергију, у износу од 2.482,00 КМ, на аналитичким
ставкама:
- 613211 – Издаци за електричну енергију у износу од 250,00 КМ и
- 613213 – Лож уље у износу од 2.232,00 КМ
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▪ економски код 613300 – Издаци за комуналне услуге, у износу од 1.045,00 КМ, на
аналитичким ставкама:
- 613321 – Издаци за воду и канализацију у износу од 145,00 КМ,
- 613322 – Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ) у износу од 650,00 КМ
и
- 613327 - Издатак за интернет – „Издаци за мобилни телефон“ у износу од
250,00 КМ
▪ економски код 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара, у износу од 5.000,00
КМ, аналитичка ставка 613485 – Остали материјал – „Рекламни материјал и поклони“
▪ економски код 613500 – Издаци за услуге превоза и горива, у износу од 3.000,00 КМ,
аналитичка ставка 613512 – Дизел
▪ економски код 613700 – Издаци за текуће одржавање, у износу од 2.500,00 КМ, на
аналитичким ставкама:
- 613722 – Услуге поправака и одржавања опреме у износу од 1.000,00 КМ и
- 613723 – Услуге поправака и одржавања возила у износу од 1.500,00 КМ
▪ економски код 613800 – Издаци за осигурања, банкарских услуга и услуга платног
промета у износу од 491,00 КМ, на аналитичким ставкама:
- 613813 – Осигурање возила у износу од 200,00 КМ и
- 613815 – Осигурање радника у износу од 291,00 КМ
▪ економски код 613900 – Уговорене услуге у износу од 176.664,00 КМ, на
аналитичким ставкама:
- 613911 – Услуге медија у износу од 4.000,00 КМ ,
- 613912 – Услуге штампања у износу од 340,00 КМ ,
- 613914 – Услуге репрезентације у износу од 1.140,00 КМ,
- 613915 – Трошкови рекламног материјала и поклона у износу од 290,00 КМ,
- 613922 – Услуге стручног образовања – „Котизација за разне семинаре“ у износу
од 2.128,00 КМ,
- 613927 – Огласи – „Објава и обавјештења о јавним набавкама путем новина и
службеног гласника“ у износу од 800,00 КМ,
- 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Пројектовање
инфраструктуре (путне и комуналне) у Прутачама за индивидуалне стамбене
објекте“ у износу од 20.000,00 КМ,
- 613991– Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Измјена меморандумских
плочица, подсјетница и акредитација“ у износу од 350,00 КМ,
- 613991– Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Цвјетни аранжмани и вијенци“
у износу од 150,00 КМ,
- 613991– Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Накнаде за добивање
урбанистичке, грађевинске, комуналне и друге сагласности, технички пријем и
комисија за технички пријеме – програм стамбеног збрињавања Рома у Брчко
дистрикту БиХ„ у износу од 8.260,00 КМ,
- 613991– Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Трошкови пресељења
тренутачних корисника алтернативног смјештаја – закуп стамбеног простора
због обнове“ у износу од 100.000,00 КМ,
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-

613991– Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Измјештање далековода 10
КВ у МЗ Бродуша“ у износу од 5.000,00 КМ,
613991– Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Комуналне услуге за
стамбене објекте који су прошли кроз програм обнове“ у износу од 24.206,00 КМ
и
613991 - Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Ископ два бунара и изградња
бунарске кућице са пумпама за потребе националних мањина – Роми“ у износу
од 10.000,00 КМ.
Комисија повлачи амандман.

Констатовано је да је амандман број 64 Комисије за буџет повучен.
Амандман број 65
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за образовање, на
економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за
763.409,24 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на средства планирана на име
„Замјене запослених на боловању, породиљском одсуству и др.“ на сљедећим
организационим кодовима:
-

20040001 – Обданиште и забавиште „Наша дјеца“ Брчко, у износу
од 39.561,24 КМ,
- 20050001 – ЈУ Прва основна школа Брчко, у износу од 82.015,91 КМ,
- 20050002 – ЈУ Друга основна школа Брчко, у износу од 68.715,07 КМ,
- 20050003 – ЈУ Трећа основна школа Брчко, у износу од 44.537,79 КМ,
- 20050004 – ЈУ Четврта основна школа Брчко, у износу од 28.786,84 КМ,
- 20050005 – ЈУ Пета основна школа Брчко, у износу од 57.208,37 КМ,
- 20050006 – ЈУ Шеста основна школа Брезово Полје, у износу од 17.460,77 КМ,
- 20050007 – ЈУ Седма основна школа Горњи Рахић, у износу од 39.647,56 КМ,
- 20050008 – ЈУ Осма основна школа Брка, у износу од 16.491,74 КМ,
- 20050009 – ЈУ Девета основна школа Маоча, у износу од 47.943,74 КМ,
- 20050010 – ЈУ Десета основна школа Бијела, у износу од 37.023,07 КМ,
- 20050011 – ЈУ Једанаеста основна школа Зовик, у износу од 17.706,45 КМ,
- 20050015 – ЈУ Петнаеста основна школа Шаторовићи, у износу од 13.272,94 КМ,
- 20050016 – Основна музичка школа Брчко, у износу од 11.389,76 КМ,
- 20060001 – ЈУ Економска школа Брчко дистрикт БиХ, у износу од 67.360,97 КМ,
- 20060002 – ЈУ Техничка школа Брчко дистрикт БиХ, у износу од 61.241,87 КМ,
- 20060003 – ЈУ Полјопривредна и медицинска школа Брчко дистрикт БиХ, у
износу од
65.425,64 КМ и
- 20060004 – ЈУ Гимназија „Васо Пелагић“ Брчко дистрикт БиХ, у износу од
47.619,51 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 65 Комисије за буџет.
Амандман број 66

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационим коду 20020001 – Пододјељење – Педагошка институција, на
економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за
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21.443,60 КМ и на економском коду 612100 – Доприноси на терет послодавца,
планирани износ средстава умањити за 1.286,62 КМ.
Наведено умањење планираних средстава се односи на смањење периода
ангажовања са 12 на 4 мјесеца на позицији „Стручни савјетник за НПП и развој школа“,
платни разред VIII3, мјесечна нето плата 1.822,77 КМ, мјесечна бруто плата 2.680,45
КМ, 1 извршилац.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 66 Комисије за буџет.
Амандман број 67

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационим коду 20070001 – Пододјељење за високо образовање и науку, на
економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за
64.330,88 КМ и на економском коду 612100 – Доприноси на терет послодавца,
планирани износ средстава умањити за 3.859,85 КМ.
Наведено умањење планираних средстава се односи на смањење периода
ангажовања са 12 на 4 мјесеца на сљедећим позицијама:
- „Шеф Пододјељења за високо образовање и науку“, платни разред VIII5, мјесечна
нето плата 2.081,32 КМ, мјесечна бруто плата 3.060,66 КМ, 1 извршилац (-24.485,28
КМ)
- „Стручни савјетник за пословање са високошколским установама“, платни разред
VIII2, мјесечна нето плата 1.693,49 КМ, мјесечна бруто плата 2.490,35 КМ, 1 извршилац
(-19.922,80 КМ)
- „Стручни савјетник за акредитацију, лиценцирање и развој високог образовања“,
платни разред VIII2, мјесечна нето плата 1.693,49 КМ, мјесечна бруто плата 2.490,35
КМ, 1 извршилац (-19.922,80 КМ)
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 67 Комисије за буџет.
Амандман број 68 (ТЕХНИЧКИ)

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20060001 – ЈУ Економска школа Брчко дистрикт БиХ, на
економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за
109.324,51 КМ и на економском коду 612100 – Доприноси на терет послодавца,
планирани износ средстава умањити за 6.559,47 КМ.
Наведено смањење се односи на:
- смањење броја извршилаца са 13 на 9 на позицији „Наставник - неодређено“, платни
разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ,
период ангажовања 12 мјесеци (99.385,92 КМ) и
- смањење планираних средстава на ставци „10% повећања плате за образовне
раднике без радника администрације” у износу од 9.938,59 КМ
а истовремено:
на организационом коду 20060002 - ЈУ Техничка школа Брчко дистрикт БиХ, на
економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава увећати за
81.993,38 КМ и на економском коду 612100 – Доприноси на терет послодавца,
планирани износ средстава увећати за 4.919,60 КМ.
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Наведено увећање се односи на:
- повећање броја извршилаца са 5 на 8 на позицији „Наставник - неодређено“, платни
разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ,
период ангажовања 12 мјесеци (74.539,44 КМ) и
- увећање планираних средстава на ставци „10% повећања плате за образовне
раднике без радника администрације“ у износу од 7.453,94 КМ и
на организационом коду 20060003 - ЈУ Полјопривредна и медицинска школа Брчко
дистрикт БиХ, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава
увећати за 27.331,13 КМ и на економском коду 612100 – Доприноси на терет
послодавца, планирани износ средстава увећати за 1.639,87 КМ.
Наведено увећање се односи на:
- повећање броја извршилаца са 7 на 8 на позицији „Наставник - неодређено“, платни
разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ,
период ангажовања 12 мјесеци (24.846,48 КМ) и
- увећање планираних средстава на ставци „10% повећања плате за образовне
раднике без радника администрације“ у износу од 2.484,65 КМ.
Образложење
Наведеном прерасподјелом није дошло до повећања броја извршилаца, нити издатака
за бруто плате и доприносе, а односи се на прерасподјелу наставника из школе које
немају потребе за истим у оне школе које имају потребу за новим извршиоцима.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 68 Комисије за буџет.
Амандман број 69 (ТЕХНИЧКИ)

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050017 – Стручна служба предшколског и основног
образовања, на економском коду 614200 – Грантови поједницима, аналитичка ставка
614239 – Остали грантови појединцима – „Субвенционирање трошкова превоза ђака
основних школа 942.000 КМ; исплата новчане награде за ђака генерације у основним
школама 3.600 КМ“, планирани износ средстава умањити за 942.000,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на брисање дијела аналитичке
ставке „Субвенционирање трошкова превоза ђака основних школа 942.000 КМ“,
а истовремено,
на истом организационом коду, на економском коду 613500 – Издаци за услуге превоза
и горива, аналитичка ставка 613524 – Услуге превоза ученика, планирани износ
средстава увећати за 942.000,00 КМ.
Образложење
На основу дописа Дирекције за финансије број: 13.9-04.2-270/17 од 09.02.2017. године,
потребно је извршити корекцију предлога буџета за 2017. годину у циљу исправног
књиговодственог евидентирања трошкова превоза ученика.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 69 Комисије за буџет.
Амандман број 70 (ТЕХНИЧКИ)
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20060005 – Стручна служба средњег образовања, на економском
коду 614200 – Грантови поједницима, аналитичка ставка 614239 – Остали грантови
појединцима – „Субвенционирање трошкова превоза ђака средњих школа 1.690.000
КМ; исплата новчане награде за ђака генерације у средњим школама 2.000 КМ“,
планирани износ средстава умањити за 1.690.000,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на брисање дијела аналитичке
ставке „Субвенционирање трошкова превоза ђака средњих школа 1.690.000 КМ“,
а истовремено,
на истом организационом коду, на економском коду 613500 – Издаци за услуге превоза
и горива, аналитичка ставка 613524 – Услуге превоза ученика, планирани износ
средстава увећати за 1.690.000,00 КМ.
Образложење
На основу дописа Дирекције за финансије број: 13.9-04.2-270/17 од 09.02.2017. године,
потребно је извршити корекцију предлога буџета за 2017. годину у циљу исправног
књиговодственог евидентирања трошкова превоза ученика.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 70 Комисије за буџет.
Амандман број 71

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11010001 - Кабинет градоначелника, на економском коду
611100 - Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 11.408,00 КМ и на
економском коду 612100 - Доприноси на терет послодавца, планирани износ средстава
умањити за 684,48 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење периода
ангажовања са 12 на 4 мјесеца на позицији:
- “Секретар замјеника градоначелника”, платни разред VI1, мјесечна нето плата 991,10
КМ, мјесечна бруто плата 1.426,00 КМ, 1 извршилац.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 71 Комисије за буџет.
Амандман број 72
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11010001 - Кабинет градоначелника, планирани износ
средстава умањити за 1.363,39 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење средстава на
економском коду 612100 - Допринос на терет послодавца у износу од 2.156,11 КМ и
увећање средстава на економском коду 611100 - Бруто плате у износу од 792,72 КМ, а
због промјене Фонда ПИО на позицији:
- “Шеф Кабинета градоначелника”, 1 извршилац, период ангажовања 12 мјесеци,
платни разред VIII5, мјесечна нето плата 2.081,32 КМ, гдје се мјесечна бруто плата
2.994,60 КМ мијења у мјесечну бруто плату 3.060,66 КМ.
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Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 72 Комисије за буџет.
Амандман број 73
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11010001 - Кабинет градоначелника, планирани износ
средстава умањити за 922,33 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење средстава на
економском коду 612100 - Допринос на терет послодавца у износу од 1.458,61 КМ и
увећање средстава на економском коду 611100 - Бруто плате у износу од 536,28 КМ, а
због промјене Фонда ПИО на позицији:
- “Секретар Кабинета градоначелника”, 1 извршилац, период ангажовања 12 мјесеци,
платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ, гдје се мјесечна бруто плата
2.025,85 КМ мијења у мјесечну бруто плату 2.070,54 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 73 Комисије за буџет.
Амандман број 74

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11010001 - Кабинет градоначелника, планирани износ
средстава умањити за 534,89 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење средстава на
економском коду 612100 - Допринос на терет послодавца у износу од 845,93 КМ и
увећање средстава на економском коду 611100 - Бруто плате у износу од 311,04 КМ, а
због промјене Фонда ПИО на позицији:
- “Возач градоначелника”, 1 извршилац, период ангажовања 12 мјесеци, платни разред
IV5, мјесечна нето плата 816,58 КМ, гдје се мјесечна бруто плата 1.174,90 КМ мијења у
мјесечну бруто плату 1.200,82 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 74 Комисије за буџет.
Амандман број 75

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11020001 - Сектор за информисање, на економском коду
611100 - Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 15.711,38 КМ и на
економском коду 612100 - Допринос на терет послодавца, планирани износ средстава
умањити за 243,10 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на:
▪ смањење периода ангажовања са 12 на 10 мјесеци на позицији
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- „Виши стручни сарадник за информисање“, платни разред VII6, мјесечна нето плата
1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.025,85 КМ, 1 извршилац ( - 4.051,70 КМ)
▪ смањење периода ангажовања са 12 на 4 мјесеца на позицији
- „Стручни референт за протокол“, платни разред VI1, мјесечна нето плата 991,10 КМ,
мјесечна бруто плата 1.457,46 КМ, 1 извршилац ( - 11.659,68 КМ).
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 75 Комисије за буџет.
Амандман број 76

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11020002 - Законодавна канцеларија, на економском коду
611100 -Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 6.900,75 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење периода
ангажовања са 12 на 9 мјесеци на позицији:
-“Виши стручни сарадник - асистент за нормативно-правне послове“, платни разреде
VIII1, мјесечна нето плата 1.564,22 КМ, мјесечна бруто плата 2.300,25 КМ, 1
извршилац.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 76 Комисије за буџет.
Амандман број 77

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11040001 - Апелациона комисија, на економском коду 611100 Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 5.989,20 КМ и на економском
коду 612100 - Допринос на терет послодавца, планирани износ средстава умањити за
359,35 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење периода
ангажовања са 12 на 10 мјесеци на позицији:
- „Члан Апелационе комисије“, платни разред VIII5, мјесечна нето плата 2.081,32 КМ,
мјесечна бруто плата 2.994,60 КМ, 1 извршилац.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 77 Комисије за буџет.
Амандман број 78 (ТЕХНИЧКИ)
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11020001 – Сектор за информисање, на економском коду
613100 - Путни трошкови, планирани износ средстава умањити за 700,00 КМ.
Наведено смањење се односи на сљедеће аналитичке ставке:
- 613115 – Трошкови дневница у земљи у износу од 200,00 КМ
- 613125 – Трошкови дневница у иностранству у износу од 500,00 КМ,
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а истовремено,
на истом организационом и економском коду, на аналитичкој ставци 613114 –
Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи, планирати средства у износу
од 700,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 78 Комисије за буџет.
Амандман број 79 (ТЕХНИЧКИ)
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11020002 – Законодавна канцеларија, на економском коду
613100 - Путни трошкови, планирани износ средстава умањити за 1.000,00 КМ.
Наведено смањење се односи на сљедеће аналитичке ставке:
- 613115 – Трошкови дневница у земљи, у износу од 400,00 КМ
- 613125 – Трошкови дневница у иностранству, у износу од 600,00 КМ,
а истовремено,
на истом организационом и економском коду, на аналитичкој ставци 613114 –
Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи, планирати средства у износу
од 1.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 79 Комисије за буџет.
Амандман број 80 (ТЕХНИЧКИ)

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11020005 – Сектор за координацију политика и опште послове,
на економском коду 613100 - Путни трошкови, планирани износ средстава умањити за
1.000,00 КМ.
Наведено смањење се односи на сљедеће аналитичке ставке:
- 613115 – Трошкови дневница у земљи, у износу од 400,00 КМ
- 613125 – Трошкови дневница у иностранству, у износу од 600,00 КМ,
а истовремено,
на истом организационом и економском коду, на аналитичкој ставци 613114 –
Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи, планирати средства у износу
од 1.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 80 Комисије за буџет.
Амандман број 81 (ТЕХНИЧКИ)

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11050001 – Одбор за запошљавање, на економском коду
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613100 - Путни трошкови, аналитичка ставка 613125 – Трошкови дневница у
иностранству, планирани износ средстава умањити за 300,00 КМ,
а истовремено,
на истом организационом и економском коду, на аналитичкој ставци 613114 –
Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи, планирати средства у износу
од 300,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 81 Комисије за буџет.
Амандман број 82

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17010001 – Пододјељење за
привредни развој, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ
средстава умањити за 14.942,10 КМ, и на економском коду 612100 – Допринос на
терет послодавца, планирани износ средстава умањити за 149,43 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на:
▪ смањење периода ангажовања са 10 на 9 мјесеци на позицији:
- „Стручни савјетник за капиталне инвестиције – грађевинског смјера“, платни разред
VIII2, мјесечна нето плата 1.693,49 КМ, мјесечна бруто плата 2.490,35 КМ, 1 извршилац
(-2.490,35 КМ)
▪ смањење периода ангажовања са 9 на 4 мјесеца на позицији:
- „Стручни савјетник за правна питања“, платни реазред VIII2, мјесечна нето плата
1.693,49 КМ, мјесечна бруто плата 2.490,35 КМ, 1 извршилац ( - 12.451,75 КМ).
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 82 Комисије за буџет.
Амандман број 83
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава
умањити за 49.819,06 КМ, и на економском коду 612100 – Допринос на терет
послодавца, планирани износ средстава умањити за 2.075,81 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на:
- смањење периода ангажовања са 10 на 9 мјесеци на сљедећој позицији:
- „Руководилац етноархеолошке збирке – музеја“, платни разред VIII1, мјесечна нето
плата 1.564,22 КМ, мјесечна бруто плата 2.300,25 КМ, 1 извршилац (-2.300,25 КМ)
- „Стручни референт за административне послове“, платни разред IV5, мјесечна нето
плата 816,58 КМ, мјесечна бруто плата 1.174,90 КМ, 1 извршилац (-1.174,90 КМ)
- „Библиотекар“, платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто
плата 2.070,54 КМ, 1 извршилац (-2.070,54 КМ)
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- „Радник на одржавању опреме и објеката спортских дворана“, платни разред I6,
мјесечна нето плата 495,55 КМ, мјесечна бруто плата 728,73 КМ, 1 извршилац (-728,73
КМ)
- смањење периода ангажовања са 10 на 4 мјесеца на сљедећим позицијама:
- „Виши књижничар“, платни разред VII1, мјесечна нето плата 1.206,56 КМ, мјесечна
бруто плата 1.736,00 КМ, 1 извршилац (-10.416,00 КМ).
- „Виши стручни сарадник за развој туризма“, платни разред VII6, мјесечна нето плата
1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извршилац (-12.423,24 КМ)
- смањење периода ангажовања са 10 на 0 мјесеци на позицији:
- „Виши стручни сарадник за развој школског спорта“, платни разред VII6, мјесечна
нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извршилац (-20.705,40
КМ).
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 83 Комисије за буџет.
Амандман број 84

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни развој,
спорт и културу, на организационом коду 17010001 - Пододјељење за привредни развој,
на економском коду 613100 – Путни трошкови, планирани износ средстава умањити за
2. 800,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на сљедеће аналитичке ставке:
-

613111 – Трошкови превоза у земљи јавним средствима у износу од 300,00 КМ
613124 – Трошкови смјештаја за службена путовања у иностранству у износу
од 1.500,00 КМ
- 613125 – Трошкови дневница у иностранству у износу од 500,00 КМ
- 613127 – Остали трошкови службеног пута у износу од 500,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 84 Комисије за буџет.
Амандман број 85
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни развој,
спорт и културу, на организационом коду 17010001 - Пододјељење за привредни развој,
на економском коду 613300 – Издаци за комуналне услуге, планирани износ средстава
умањити за 700,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на аналитичку ставку 613322 –
Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ).
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 85 Комисије за буџет.
Амандман број 86

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни развој,
спорт и културу, на организационом коду 17010001 - Пододјељење за привредни развој,
на економском коду 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара, планирани износ
средстава умањити за 2.200,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на сљедеће аналитичке ставке:
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-

613411 – Издаци за обрасце и папир у износу од 700,00 КМ
613412 – Издаци за компјутерски материјал у износу од 500,00 КМ
613416 – Ситан инвентар – „Канцеларијске столице и други ситан инвентар“ у
износу од 1.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 86 Комисије за буџет.
Амандман број 87

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни развој,
спорт и културу, на организационом коду 17010001 - Пододјељење за привредни развој,
планирани износ средстава умањити за 2.500,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава односи се на сљедеће економске кодове:
▪ економски код 613500 – Издаци за услуге превоза и горива у износу од 1.000,00 КМ, на
аналитичким ставкама:
- 613511 – Бензин у износу од 200,00 КМ
- 613512 – Дизел у износу од 700,00 КМ
- 613523 – Регистрација моторних возила у износу од 100,00 КМ
▪ економски код 613700 – Издаци за текуће одржавање у износу од 1.500,00 КМ,
аналитичка ставка 613723 – Услуге поправака и одржавања возила – „Набавка и уградња
аутогума“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 87 Комисије за буџет.
Амандман број 88

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни развој,
спорт и културу, на организационом коду 17010001 - Пододјељење за привредни развој,
на економском коду 613900 – Уговорене услуге, планирани износ средстава умањити за
28.700,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на сљедеће аналитичке ставке:
- 613911 – Услуге медија – „РТВ емисије и репортаже на тему привреде“ у износу
од 15.000,00 КМ
- 613922 – Услуге стручног образовања – „Котизације“ у износу од 1.500,00 КМ
- 613936 – Услуге по уговорима о дјелу, комисије и други незапослени у износу
од 4.000,00 КМ
- 613936 – Услуге по уговорима о дјелу, комисије и други незапослени – „За
едукацију и учешће у округлим столовима из области промоције и развоја малих и
средњих предузећа у Брчко дистрикту БиХ“ у износу од 5.000,00 КМ
- 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Измјена мемор. плочица на
вратима, визиткарте“ у износу од 200,00 КМ
- 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Подмирење трошкова отварања
поступка ликвидације над државним предузећ.“ у износу од 2.000,00 КМ
- 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Трошкови паркирања за
службена возила“ у износу од 1.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 88 Комисије за буџет.
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Амандман број 89
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни развој,
спорт и културу, на организационом коду 17010001 - Пододјељење за привредни развој,
на економском коду 614400 – Субвенције јавним предузећима, планирани износ средстава
умањити за 5.500,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614411 –
Субвенције јавним предузећима и фондовима – „Грант ЈП »Лука Брчко« за покривање
трошкова извршене екстерне ревизије финансијског пословања за претходну годину (у
складу са чланом 30. Закона о Јавном предузећу »Лука Брчко«)“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 89 Комисије за буџет.
Амандман број 90

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни развој,
спорт и културу, на организационом коду 17020001 - Пододјељење за туризам, културу и
спорт, на економском коду 613200 – Издаци за енергију, планирани износ средстава
умањити за 23.000,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на сљедеће аналитичке ставке:
- 613211 – Издаци за електричну енергију у износу од 3.000,00 КМ
- 613213 – Лож уље у износу од 20.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 90 Комисије за буџет.
Амандман број 91

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни развој,
спорт и културу, на организационом коду 17020001 - Пододјељење за туризам, културу и
спорт, планирани износ средстава умањити за 9.000,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на сљедеће економске кодове
▪ економски код 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара у износу од 7.000,00 КМ
на аналитичким ставкама:
- 613411 – Издаци за обрасце и папир у износу од 500,00 КМ
- 613412 – Издаци за компјутерски материјал у износу од 500,00 КМ
- 613416 – Ситан инвентар – „Набавка ватрогасних апарата, полица, постамената,
ормарића, тракастих завјеса и другог ситног инвентара“ у износу од 2.000,00 КМ
- 613433 – Остали материјал – награде (пехари) – „Набавка пехара, плакета,
медаља с лентом и омотница диплома“ у износу од 2.000,00 КМ
- 613485 – Остали материјал – „Сликарски материјал и прибор за реализацију
планираних програма у области ликовне умјетности“ у износу од 2.000,00 КМ
▪ економски код 613500 – Издаци за услуге превоза и горива у износу од 1.000,00 КМ,
аналитичка
ставка 613511 – Бензин
▪ економски код 613700 – Издаци за текуће одржавање у износу од 1.000,00 КМ,
аналитичка ставка 613721 – Услуге оправки и одржавање зграда – „Текуће одржавање
Дома културе, Библиотеке и Галерије и других објеката у надлежности Одјељења“.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 91 Комисије за буџет.
Амандман број 92
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни развој,
спорт и културу, на организационом коду 17020001 - Пододјељење за туризам, културу и
спорт, на економском коду 613900 – Уговорене услуге, планирани износ средстава
умањити за 7.480,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на сљедеће аналитичке ставке:
- 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Трошкови паркирања за
службена
возила“ у износу од 480,00 КМ
- 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Каталогисање – Циповање
књига за библиотеку“ у износу од 2.000,00 КМ
- 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Урамљивање слика, цртежа и
графика за потребе Галерије“ у износу од 5.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 92 Комисије за буџет.
Амандман број 93

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрика
БиХ, на организационом коду 10030001 – Изборна комисија, на економском коду
611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 18.402,00 КМ и на
економском коду 612100 – Допринос на терет послодавца, планирани износ средстава
умањити за 1.080,38 КМ.
Наведено умањење планираних средстава односи се на смањење периода
ангажовања са 6 на 4 мјесеца на позицијама:
- “Секретар Изборне комисије”, платни разред VIII1, мјесечна нето плата 1.564,22 КМ,
мјесечна бруто плата 2.300,25 КМ, 1 извршилац ( - 4.600,50 КМ)
- “ Истражитељ у поступку спровођења Закона о сукобу интереса”, платни разред VIII1,
мјесечна нето плата 1.564,22 КМ, мјесечна бруто плата 2.300,25 КМ, 3 извршиоца
( - 13.801,50 КМ)
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 93 Комисије за буџет.
Амандман број 94
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11020001 – Сектор за информисање, на економском коду
611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 12.155,10 КМ и на
економском коду 612100 – Допринос на терет послодавца, планирани износ средстава
умањити за 729,31 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење периода
ангажовања за 6 мјесеци на позицији:
„Виши стручни сарадник за информисање“, платни разред VII6, мјесечна нето плата
1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.025,85 КМ, 1 извршилац.
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Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 94 Комисије за буџет.
Амандман број 95
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11020002 – Законодавна канцеларија, на економском коду
611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 11.501,25 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење периода
ангажовања за 5 мјесеци на позицији:
„Виши стручни сарадник – асистент за нормативно-правне послове“, платни разред
VIII1, мјесечна нето плата 1.564,22 КМ, мјесечна бруто плата 2.300,25 КМ, 1
извршилац.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 95 Комисије за буџет.
Амандман број 96 (повлачи се)

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11020002 – Законодавна канцеларија, на економском коду
611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 27.007,20 КМ и на
економском коду 612100 – Допринос на терет послодавца, планирани износ средстава
умањити за 1.620,43 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење периода
ангажовања са 6 на 0 мјесеци на позицији:
„Виши стручни сарадник за процјену утицаја прописа “, платни разред VIII1, мјесечна
нето плата 1.564,22 КМ, мјесечна бруто плата 2.250,60 КМ, 2 извршиоца.
Комисија повлачи амандман.

Констатовано је да је амандман број 96 Комисије за буџет повучен.
Амандман број 97
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11030001 – Инспекторат, планирани износ средстава
умањити за 3.201,29 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење планираних
средстава на економском коду 611100 – Бруто плате, у износу од 3.835,74 КМ и
увећање планираних средстава на економском коду 612100 – Допринос на терет
послодавца у износу од 634,45 КМ, а због смањења периода ангажовања са 12 на 9
мјесеци и промјене Фонда ПИО на позицији:
„Стручни референт за вођење базе података“, платни разред IV5, мјесечна нето плата
816,58 КМ, гдје се мјесечна бруто плата 1.200,82 КМ мијења у мјесечну бруто плату
1.174,90 КМ, за 1 извршиоца .
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 97 Комисије за буџет.
Амандман број 98
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11030001 – Инспекторат, планирани износ средстава
умањити за 7.512,43 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење планираних
средстава на економском коду 611100 – Бруто плате у износу од 8.727,75 КМ и
увећање планираних средстава на економском коду 612100 – Допринос на терет
послодавца у износу од 1.215,32 КМ а због смањења периода ангажовања са 12 на 9
мјесеци и промјене Фонда ПИО на позицији:
„Инспектор“ платни разред VIII1, мјесечна нето плата 1.564,22 КМ, гдје се мјесечна
бруто плата 2.300,25 КМ мијења у мјесечну бруто плату 2.250,60 КМ, за 1 извршиоца и
-смањење планираних средстава за „20% увећања плате за инспекторе и главне
инспекторе по Закону о инспекцији“ у износу од 1.380,15 КМ
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 98 Комисије за буџет.
Амандман број 99

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11030001 - Инспекторат, на економском коду 611100- Бруто
плате, планирани износ средстава умањити за 5.461,02 КМ и на економском коду
612100 - Допринос на терет послодавца, планирани износ средстава умањити за
135,04 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење периода
ангажовања са 12 на 11 мјесеци на позицијама:
-„Инспектор“ , платни разред VIII1, мјесечна нето плата 1.564,22 КМ, мјесечна бруто
плата 2.250,60 КМ, 1 извршилац ( - 2.250,60 КМ)
-„Инспектор“ , платни разред VIII1 , мјесечна нето плата 1.564,22 КМ, мјесечна бруто
плата 2.300,25 КМ, 1 извршилац ( - 2.300,25 КМ) и
- смањење планираних средстава за „20% увећања плате за инспекторе и главне
инспекторе по Закону о инспекцији“ у износу од ( -910,17 КМ)
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 99 Комисије за буџет.

Амандман број 100
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11030001 - Инспекторат, на економском коду 611200 -
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Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика, планирани износ средстава
умањити за 7.867,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на аналитичку ставку 611225 –
Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности.
Образложење:
Планирани одлазак у старосну (редовну) пензију главног инспектора неће бити у 2017.
години, из разлога што нису испуњени увјети из Закона о државној служби у органима
јавне управе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко
дистрикта БиХ“, бројеви 9/14, 4/15, 17/15, 37/15, 48/16 и 9/17). Износ који се умањује је
био планиран за одлазак у старосну пензију главног инспектора (ПИО/МИО Ф БиХ).
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 100 Комисије за буџет.
Амандман број 101
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11020005 – Сектор за координацију политика и опште
послове, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава
умањити за 13.503,60 КМ и на економском коду 612100 – Допринос на терет
послодавца планирани износ средстава умањити за 810,22 КМ.
Наведено смањење планираних средства се односи на смањење периода ангажовања
са 12 на 6 мјесеци на позицији:
„Виши стручни сарадник – асистент за израду правних мишљења“ платни разред VIII1,
мјесечна нето плата 1.564,22 КМ, мјесечна бруто плата 2.250,60 КМ, 1 извршилац.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 101 Комисије за буџет.
Амандман број 102 (ТЕХНИЧКИ)
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11030001 – Инспекторат, на економском коду 613300 – Издаци
за комуналне услуге, аналитичка ставка 613322 – Издаци телефонских и поштанских
услуга (ПТТ), планирани износ средстава умањити за 3.100,00 КМ,
а истовремено,
на иатом организационом и економском коду, на аналитичкој ставци 613327 – Издатак
за интернет, планирани износ средстава увећати за 3.100,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 102 Комисије за буџет.

Амандман број 103
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Полиције Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 13010001 – Униформисана крим полиција и др., на
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економском коду 611200 – Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника
планирани износ средстава умањити за 17.000,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на аналитичку ставку 611231 –
Накнаде за привремене и повремене послове.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 103 Комисије за буџет.
Амандман број 104
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Полиције Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 13010001 – Униформисана крим полиција и др., на
економском коду 613200 – Издаци за енергију, планирани износ средстава умањити за
68.000,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на сљедеће аналитичке ставке:
- 613211 – Издаци за електричну енергију у износу од 38.000,00 КМ
- 613214 – Угаљ, гас „Угаљ, гас и брикет“ у износу од 30.000,00 КМ
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 104 Комисије за буџет.
Амандман број 105

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Полиције Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 13010001 – Униформисана крим полиција и др., на
економском коду 613300 – Издаци за комуналне услуге, планирани износ средстава
умањити за 25.000,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на аналитичку ставку 613322 –
Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ).
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 105 Комисије за буџет.
Амандман број 106

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Полиције Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 13010001 – Униформисана крим полиција и др., на
економском коду 613500 – Издаци за услуге превоза и горива, планирани износ
средстава умањити за 30.000,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на сљедеће аналитичке ставке:
- 613512 – Дизел у износу од 10.000,00 КМ
- 613521 – Услуге премијештања и селидбе у износу од 20.000,00 КМ
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 106 Комисије за буџет.
Амандман број 107

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Полиције Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 13010001 – Униформисана крим полиција и др., на
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економском коду 613700 – Издаци за текуће одржавање, планирани износ средстава
умањити за 40.000,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на аналитичку ставку 613723 –
Услуге оправки и одржавања возила.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 107 Комисије за буџет.
Амандман број 108

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Полиције Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 13010001 – Униформисана крим полиција и др., на
економском коду 613900 – Уговорене услуге, планирани износ средстава умањити за
60.000,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на сљедеће аналитичке ставке:
- 613922 – Услуге стручног образовања у износу од 47.000,00 КМ
- 613936 – Услуге по уговорима о дјелу, комисије и други незапослени у износу
од 13.000,00 КМ
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 108 Комисије за буџет.
Амандман број 109

У Предлогу Буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Полиције Брчко дистрикта
БиХ на организационом коду 13010001 – Униформисана крим полиција и друго, на
економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за
505.139,67 КМ и на економском коду 612100 – Допринос на терет послодавца,
планирани износ средстава умањити за 131.498,10 КМ.
Тако да умјесто Детаљног захтјева за плате:

Шеф Полиције
Замјеник шефа Полиције
Командир јединице опште
полиције
Командир јединице
саобраћајне полиције

IX6
IX3

Мјесечна
нето
плата
3.349,28
2.762,16

VIII5

2.081,32

3.060,66

1

12

36.727,92

VIII5

2.081,32

2.994,60

1

12

35.935,20

Шеф Операт.комуникационог
центра

VIII5

2.081,32

2.994,60

1

12

35.935,20

VIII5

2.081,32

2.994,60

1

12

35.935,20

VIII2

1.693,49

2.436,60

1

12

29.239,20

VIII5

2.081,32

3.060,66

1

12

36.727,92

VIII3

1.822,77

2.680,45

1

12

32.165,40

Назив позиције

Шеф Јединице крим.полиције
Шеф Јединице за
профес.стандарде
Шеф Јединице за истраж.
ратних злочина
Замјеник командира Јединице
опште полиције

Платни
разред
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Мјесечна
бруто
плата
4.925,26
3.974,20

Број
извршилаца

Период
ангажовања

1
1

12
12

59.103,12
47.690,40

Укупна
средства

Замјеник шефа Јединице
крим. полиције

VIII2

1.693,49

2.490,35

1

12

29.884,20

VIII3

1.822,77

2.680,45

1

12

32.165,40

VIII2

1.693,49

2.490,35

1

12

29.884,20

VIII2

1.693,49

2.436,60

1

12

29.239,20

VIII3

1.822,77

2.622,60

1

12

31.471,20

VIII2

1.693,49

2.490,35

1

12

29.884,20

Помоћник шефа ЈКП за крим.
об.под. и спречавање и
откривање тероризма

VIII2

1.693,49

2.436,60

1

12

29.239,20

Помоћник шефа ЈКП за борбу
против дрога и организованог
криминалитета

VIII2

1.693,49

2.436,60

1

12

29.239,20

VIII2

1.693,49

2.490,35

1

12

29.884,20

VIII2

1.693,49

2.436,60

1

12

29.239,20

VIII2

1.693,49

2.436,60

1

12

29.239,20

Помоћник командира за
спречавање криминалитета

VIII2

1.693,49

2.490,35

1

12

29.884,20

Помоћник командира за
подручни и секторски рад

VIII2

1.693,49

2.490,35

1

12

29.884,20

VIII2

1.693,49

2.490,35

1

12

29.884,20

VIII5

2.081,32

2.994,60

1

12

35.935,20

VIII3

1.822,77

2.622,60

1

12

31.471,20

VIII2
VIII2
VII6
VII6
VII6

1.693,49
1.693,49
1.408,01
1.408,01
1.408,01

2.490,35
2.436,60
2.025,85
2.070,54
2.025,85

1
1
1
3
5

12
12
12
12
12

29.884,20
29.239,20
24.310,20
74.539,44
121.551,00

VII6

1.408,01

2.070,54

3

12

74.539,44

VII6

1.408,01

2.025,85

1

12

24.310,20

VII6

1.408,01

2.070,54

1

12

24.846,48

Замјеник командира Јединице
саобраћајне полиције
Командир Јединице за
подршку
Шеф смјене - руководилац
Замјеник шефа Јединице за
истраж. ратних злочина виши истражитељ ратних
злочина
Помоћник шефа ЈКП за борбу
против привредног
криминалитета и корупције

Помоћник шефа ЈКП за борбу
против општег криминалитета
Помоћник шефа ЈКП за борбу
против имовинског
криминалитета и
малољетничког
преступништва
Помоћник командира за
област прекршаја

Помоћник командира ЈСП
Стручни савјетник шефа
Полиције за послове
информисања
Стручни савјетник шефа
Полиције за посл. струч.
образ. и усаврш. полицијских
службеника
Шеф смјене
Шеф смјене
Шеф смјене
Виши истражитељ
Виши истражитељ
Виши истражитељ ратних
злочина
Виши истражитељ ратних
злочина
Виши истражитељ
полиграфиста
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Истражитељ за интерне
поступке, контролу и
инспекцију
Истражитељ за интерне
поступке, контролу и
инспекцију
Истражитељ за сложене
интерне поступке, контролу и
инспекцију
Аналитичар
Старији истражитељ
Старији истражитељ
Старији истражитељ
Старији истражитељ ратних
злочина
Вођа смјене
Вођа смјене
Вођа смјене
Вођа тима
Вођа тима
Вођа смјене - истражитељ
кривичних дјела из области
саобраћаја
Вођа смјене - истражитељ
кривичних дјела из области
саобраћаја
Вођа сектора
Вођа сектора
Вођа сектора

VII6

1.408,01

2.025,85

2

12

48.620,40

VII6

1.408,01

2.070,54

1

12

24.846,48

VIII2

1.693,49

2.436,60

1

12

29.239,20

VII6
VII2
VII2
VII6

1.408,01
1.246,42
1.246,42
1.408,01

2.025,85
1.832,91
1.793,35
2.025,85

1
6
6
1

12
12
12
12

24.310,20
131.969,52
129.121,20
24.310,20

VII2

1.246,42

1.793,35

2

12

43.040,40

VII2
VII2
VI6
VII6
VII6

1.246,42
1.246,42
1.130,07
1.408,01
1.408,01

1.832,91
1.793,35
1.661,82
2.070,54
2.025,85

2
2
1
1
2

12
12
12
12
12

43.989,84
43.040,40
19.941,84
24.846,48
48.620,40

VII2

1.246,42

1.832,91

2

12

43.989,84

VII2

1.246,42

1.793,35

2

12

43.040,40

VII2
VII2
VI6

1.246,42
1.246,42
1.130,07

1.793,35
1.832,91
1.661,82

8
5
1

12
12
12

172.161,60
109.974,60
19.941,84

VI6

1.130,07

1.625,95

1

12

19.511,40

VI4

1.075,13

1.581,02

1

12

Дежурни полицајац
Дежурни полицајац

VI4
VI4
VI6

1.075,13
1.075,13
1.130,07

1.546,90
1.581,02
1.625,95

3
1
3

12
12
12

Полицајац за заступање
прекршајних предмета ЈСП

VI6

1.130,07

1.661,82

1

12

Полицајац за обраду
прекршајних предмета ЈОП

VI6

1.130,07

1.661,82

1

12

Виши истражитељ у Крим.обавј. одсјеку

VII6

1.408,01

2.070,54

1

12

Виши истражитељ у Крим.обавј. одсјеку

VII6

1.408,01

2.025,85

1

12

VI6

1.130,07

1.625,95

1

12

19.511,40

VII2

1.246,42

1.832,91

2

12

43.989,84

Криминалистичкообавјештајни службеник

VII6

1.408,01

2.070,54

1

12

24.846,48

Стручни сарадник за јавни

VII6

1.408,01

2.025,85

1

12

24.310,20

Вођа сектора у Одјељењу
полиције Аризона
Дежурни у Одјељењу
полиције Аризона
Дежурни у Одјељењу
полиције Аризона

Старији истражитељ у Крим.обавј. одсјеку
Старији истражитељ у Крим.обавј. одсјеку
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18.972,24
55.688,40
18.972,24
58.534,20
19.941,84
19.941,84
24.846,48
24.310,20

ред и мир
Истражитељ у Крим.обавјештајном одсјеку

VI6

1.130,07

1.661,82

1

12

19.941,84

Истражитељ у Крим.обавјештајном одсјеку

VI6

1.130,07

1.625,95

1

12

19.511,40

Истражитељ у Крим.обавјештајном одсјеку

VI4

1.075,13

1.581,02

1

12

Вођа групе за подршку интервентни полицајац

VI6

1.130,07

1.625,95

6

12

VI6
VII2
VII2

1.130,07
1.246,42
1.246,42

1.661,82
1.832,91
1.793,35

6
5
5

12
12
12

Вођа групе за подршку интервентни полицајац
Истражитељ
Истражитељ
Истражитељ за лакша
кривична дјела и
малољетничко
преступништво
Истражитељ за лакша
кривична дјела и
малољетничко
преступништво
Истражитељ за потраге и
потражну дјелатност
Истражитељ за потраге и
потражну дјелатност
Полицајац за МТС и депозит
Старији истражитељ лица
мјеста
Старији истражитељ специјалиста за
механоскопију
Помоћник шефа ЈКП за
форензику и КДЗ
Истражитељ лица мјеста
Истражитељ лица мјеста
Старији истражитељ
специјалиста за
дактилоскопију
Виши полицајац
Виши полицајац
Полицајац водич службених
паса
Полицајац водич службених
паса
Инструктор гађања
Инструктор самоодбране
Инструктор алпинизма
Полицајац
Полицајац
Полицајац
Полицајац
Полицајац (Јединица за
подршку)

18.972,24
117.068,40
119.651,04
109.974,60
107.601,00
39.883,68

VI6

1.130,07

1.661,82

2

12

1.625,95

3

12

58.534,20

VI6

1.130,07

VII2

1.246,42

1.832,91

1

12

21.994,92

VII2

1.246,42

1.793,35

1

12

21.520,20

VI6

1.130,07

1.625,95

1

12

19.511,40

VII2

1.246,42

1.793,35

1

12

21.520,20

VII2

1.246,42

1.793,35

1

12

VII6
VI6
VI6

1.408,01
1.130,07
1.130,07

2.025,85
1.661,82
1.625,95

1
1
1

12
12
12

VII2
VI4
VI4

1.246,42
1.075,13
1.075,13

1.793,35
1.581,02
1.546,90

1
8
9

12
12
12

151.777,92
167.065,20

VI6

1.130,07

1.661,82

2

12

39.883,68

VI6

1.130,07

VI6

1.130,07

VI6
VI6
VI3
VI3
VI1
VI1

1.130,07
1.130,07
1.047,12
1.047,12
991,10
991,10

1.625,95
1.625,95
1.625,95
1.661,82
1.539,84
1.506,60
1.457,46
1.426,00

1
2
2
1
19
40
7
7

12
12
12
12
12
12
12
12

39.022,80
39.022,80
19.941,84
351.083,52
723.168,00
122.426,64
119.784,00

VI3

1.047,12

1.506,60

2

12

36.158,40

21.520,20
24.310,20
19.941,84
19.511,40
21.520,20
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19.511,40

18.478,08
54.237,60

Полицајац за контролу терета
Полицајац за контролу терета

VI3
VI3

1.047,12
1.047,12

1.539,84
1.506,60

1
3

12
12

Полицајац за обраду
прекршајних предмета

VI6

1.130,07

1.661,82

1

12

VI4
VI4
VI4
VI6
VI6

1.075,13
1.075,13
1.075,13
1.130,07
1.130,07

1.546,90
1.581,02
1.546,90
1.661,82
1.625,95

1
11
9
1
1

12
12
12
12
12

208.694,64
167.065,20
19.941,84
19.511,40

VI6

1.130,07

1.625,95

1

12

19.511,40

VII2

1.246,42

1.793,35

3

12

VI6

1.130,07

1.625,95

1

12

VI4
IX1

1.075,13
2.370,03

1.546,90
3.410,00

1
1

12
12

VIII3

1.822,77

2.622,60

1

12

VII6

1.408,01

2.025,85

1

12

VIII1
IV5

1.564,22
816,58

2.250,60
1.200,82

1
1

12
12

14.409,84

VII6

1.408,01

2.070,54

1

12

24.846,48

IV5

816,58

1.174,90

1

12

14.098,80

IV5

816,58

1.200,82

1

12

14.409,84

IV5

816,58

1.174,90

1

12

IV5

816,58

1.200,82

1

12

14.409,84

IV5

816,58

1.174,90

5

12

70.494,00

Административни радник
секретар (јкп)

IV5

816,58

1.200,82

1

12

Дактилограф

IV2

745,48

1.096,26

2

12

Дактилограф
Администратор оперативне
технике
Психолог
Психолог

IV2

745,48

1.072,60

3

12

VII6
VII6
VII6

1.408,01
1.408,01
1.408,01

2.070,54
2.025,85
2.070,54

1
1
1

12
12
12

Полицајац за обраду
прекршајних предмета
Вођа патроле
Вођа патроле
Контакт полицајац
Контакт полицајац
Вођа сектора - полицајац у
школи
Вођа безбједносног
саобраћајног сектора дежурни
Вођа безбједносног
саобраћајног сектора дежурни
Млађи истражитељ лица
мјеста
Помоћник шефа Полиције
Стручни савјетник шефа
Полиције за правна питања
Виши стручни сарадник за
правна
питања
Виши стручни сарадник за
послове
кабинета шефа Полиције
Аналитичар оператер
Виши стручни сарадник за
кадровске послове
Стручни референт за КЕ и
архиву
Адм. радник секретар
(кабинет)
Стручни референт за
кадровске
послове
Административни радник
секретар
Административни радник
секретар

19.941,84
18.562,80

64.560,60
19.511,40
18.562,80
40.920,00
31.471,20
24.310,20
27.007,20

14.098,80
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14.409,84
26.310,24
38.613,60
24.846,48
24.310,20
24.846,48

Административни радник на
пословима прекршаја
Административни радник на
пословима прекршаја
Заступник прекршајних
предмета
Укупно - Плате

IV5

816,58

1.174,90

2

12

IV5

816,58

1.200,82

1

12

VII6

1.408,01

2.025,85

1
306

12

28.197,60
14.409,84
24.310,20
6.428.135,16
1.775.221,34

30% пол.службеницима

3.102,00

Заштитни додатак пол.служ.
Радна мјеста с правом на већи трајни додатак на плату 10%

82.582,43

Државни службеници додатак до 20%

49.127,35

Додатак за унапређења током 2017. године

18.807,40
140.000,00

Рад за државне празнике, рад викендом, ноћни рад

6.000,00

Опорезиви дио дневнице 30%

52.290,21

Судске пресуде или судска поравнања

822.408,00
2.949.538,73
9.377.673,89
300.410,11
596.688,00
897.098,11
897.098,11
10.274.772,00

Усклађивање плата
Укупно - Додаци на плату
Укупно - Бруто плате
Допринос на терет послодавца
Бенефицирани радни стаж
Укупно - доприноси
Укупно доприноси на терет послодавца
Укупно за потрошачко мјесто - 13010001 Униформисана крим полиција и друго
Треба да буде нови Детаљни захтјев за плате:

Назив позиције

Број
извршилаца

Пери
од
анга
жовања

4.925,26
3.974,20

1
1

12
12

59.103,12
47.690,40

Мјесечна
нето
плата

Мјесечна
бруто
плата

IX6
IX3

3.349,28
2.762,16

Платни
разред

Укупна средства

Шеф Полиције
Замјеник Шефа полиције
Главни савјетник шефа
Полиције
Шеф Кабинета
Стручни савјетник шефа
полиције за послове
информисања
Главни инспектор

IX1

2.370,03

3.485,22

1

6

20.911,32

VIII5

2.081,32

2.994,60

1

6

17.967,60

VIII5

2.081,32

2.994,60

1

6

17.967,60

VIII5

2.081,32

2.994,60

1

6

17.967,60

Стручни савјетник за
аналитику и едукацију

VIII5

2.081,32

2.994,60

1

6

17.967,60

Стручни савјетник шефа
Полиције за послове стручног
образовања и усавршавања
полицијских службеника

VIII3

1.822,77

2.622,60

1

6

15.735,60
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Стручни савјетник за правне
послове

VIII3

1.822,77

2.622,60

1

6

15.735,60

Стручни савјетник шефа
Полиције за правна питања

VIII3

1.822,77

2.622,60

1

6

15.735,60

VII6

1.408,01

2.025,85

1

6

12.155,10

VIII1

1.564,22

2.250,60

1

6

13.503,60

VII6

1.408,01

2.025,85

1

6

12.155,10

Аналитичар

VII6

1.408,01

2.025,85

1

12

24.310,20

Виши стручни сарадник за
правне послове

VII6

1.408,01

2.025,85

1

6

12.155,10

Виши стручни сарадник за
правна питања

VII6

1.408,01

2.025,85

1

6

12.155,10

Виши стручни сарадник за
кадровске послове

VII6

1.408,01

2.070,54

1

12

24.846,48

Виши стручни сарадник у
области личних података

VII6

1.408,01

2.025,85

1

6

12.155,10

Стручни референт за односе
са јавношћу - портпарол

VI4

1.075,13

1.546,90

1

6

9.281,40

Стручни референт аналитичар оператер

IV5

816,58

1.200,82

1

6

7.204,92

Аналитичар оператер

IV5

816,58

1.200,82

1

6

7.204,92

IV5

816,58

1.200,82

1

6

7.204,92

IV5

816,58

1.200,82

1

6

7.204,92

Шеф оперативно
комуникацијског центра

VIII5

2.081,32

2.994,60

1

12

35.935,20

Шеф смјене - замјеник шефа
Оперативно комуникацијског
центра

VIII2

1.693,49

2.490,35

1

6

14.942,10

VIII2
VIII2
VIII2
VIII2
VII6

1.693,49
1.693,49
1.693,49
1.693,49
1.408,01

2.436,60
2.436,60
2.490,35
2.436,60
2.025,85

1
4
1
1
1

6
6
6
6
6

14.619,60
58.478,40
14.942,10
14.619,60
12.155,10

VII6

1.408,01

2.025,85

1

6

12.155,10

VII6

1.408,01

2.025,85

1

6

12.155,10

Истражитељ за потраге и
потражну дјелатност

VII2

1.246,42

1.832,91

1

12

21.994,92

Истражитељ за потраге и
потражну дјелатност

VII2

1.246,42

1.793,35

1

12

21.520,20

Дежурни смјене

VI6

1.130,07

1.625,95

5

6

48.778,50

Виши стручни сарадник за
послове Кабинета
Виши стручни сарадник за
послове Кабинета шефа
Полиције
Виши стручни сарадник администратор безбједносног
подручја

Стручни референт за
административне послове секретар
Административни радник секретар (Кабинет)

Шеф смјене - руководилац
Шеф смјене
Шеф смјене
Шеф смјене
Шеф смјене
Старији истражитељ за
потраге и потражну
дјелатност
Старији истражитељ
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Шеф одсјека за информатику
и комуникације

VIII2

1.693,49

2.490,35

1

6

14.942,10

VII6

1.408,01

2.025,85

1

6

12.155,10

VII6

1.408,01

2.025,85

1

6

12.155,10

VI2

1.019,11

1.466,30

2

6

17.595,60

IV5

816,58

1.200,82

2

6

14.409,84

IV5

816,58

1.174,90

2

6

14.098,80

VIII5

2.081,31

3.060,66

1

12

36.727,92

VIII3

1.822,77

2.622,60

1

12

31.471,20

Помоћник командира за јавни
ред и мир

VIII2

1.693,49

2.436,60

1

6

14.619,60

Помоћник командира за
спречавање и сузбијање
криминалитета

VIII2

1.693,49

2.436,60

1

6

14.619,60

Помоћник командира за
област прекршаја

VIII2

1.693,49

2.436,60

1

6

14.619,60

Помоћник командира за
спречавање криминалитета

VIII2

1.693,49

2.490,35

1

6

14.942,10

VIII2

1.693,49

2.490,35

1

6

14.942,10

VII6

1.408,01

2.025,85

1

6

12.155,10

VII6

1.408,01

2.025,85

1

6

12.155,10

VII6

1.408,01

2.070,54

1

12

24.846,48

VII2
VII2

1.246,42
1.246,42

1.832,91
1.793,35

2
2

12
12

VI6
VII2
VII2

1.130,07
1.246,42
1.246,42

1.661,82
1.793,35
1.832,91

1
9
5

12
12
12

VI6

1.130,07

1.661,82

1

12

43.989,84
43.040,40
19.941,84
193.681,80
109.974,60
19.941,84

VI6

1.130,07

1.625,95

1

6

VI6
VI6
VI6
VI6

1.130,07
1.130,07
1.130,07
1.130,07

1.625,95
1.625,95
1.661,82
1.625,95

1
2
1
1

6
6
6
6

VI6

1.130,07

1.661,82

1

6

VI6

1.130,07

1.661,82

1

6

Виши стручни сарадник за
информатику
Виши стручни сарадник за
правну и информатичку
подршку
Стручни референт оператер
информатике
Оператер везе и
комуникације
Оператер везе и
комуникације
Командир Јединице опште
полиције
Замјеник командира Јединице
опште полиције

Помоћник командира за
подручни секторски рад
Службеник за документовање
и аналитичку обраду
прекршаја
Стручни сарадник за јавни
ред и мир
Криминалистичко
обавјештајни службеник
Вођа смјене
Вођа смјене
Вођа смјене
Вођа сектора
Вођа сектора
Вођа сектора
Вођа сектора у Одјељењу
Полиције Аризона
Вођа сектора - полицајац у
школи
Полицајац у школи
Контакт полицајац
Контакт полицајац
Полицајац за обраду и
заступање прекршајних
предмета
Полицајац за обраду
прекршајних предмета ЈОП

9.755,70
9.755,70
19.511,40
9.970,92
9.755,70
9.970,92
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9.970,92

48.778,50
48.778,50

Вођа интервентног тима
Полицајац интервентног тима

VI6
VI6

1.130,07
1.130,07

1.625,95
1.625,95

5
5

6
6

Вођа групе за подршку интервентни полицајац

VI6

1.130,07

1.625,95

6

6

Вођа групе за подршку интервентни полицајац

VI6

1.130,07

1.661,82

6

6

VI6
VI4
VI4
VI4
VI3
VI3
VI1
VI1
VI1

1.130,07
1.075,13
1.075,13
1.075,13
1.047,12
1.047,12
991,10
991,10
991,10

1.625,95
1.546,90
1.581,02
1.546,90
1.539,84
1.506,60
1.426,00
1.426,00
1.457,46

1
14
11
9
22
30
8
2
1

12
6
6
6
6
6
4
6
6

Полицајац
Полицајац
Полицајац
Полицајац
Стручни референт за
административне послове секретар
Административни радник секретар

VI3
VI3
VI1
VI1

1.047,12
1.047,12
991,10
991,10

1.539,84
1.506,60
1.457,46
1.426,00

19
40
7
7

6
6
6
6

IV5

816,58

1.174,90

4

6

IV5

816,58

1.174,90

5

6

35.247,00

Командир Јединице
саобраћајне полиције

VIII5

2.081,32

2.994,60

1

12

35.935,20

Замјеник командира Јединице
саобраћајне полиције
Помоћник командира ЈСП
Вођа смјене - истражитељ
кривичних дјела из области
саобраћаја
Вођа смјене - истражитељ
кривичних дјела из области
саобраћаја

VIII3

1.822,77

2.680,45

1

12

32.165,40

VIII2

1.693,49

2.436,60

1

6

14.619,60

VII2

1.246,42

1.832,91

2

12

VII2

1.246,42

1.793,35

2

12

VII2

1.246,42

1.793,35

3

6

VI6

1.130,07

1.625,95

1

6

VII2

1.246,42

1.793,35

3

6

VI6

1.130,07

1.625,95

1

6

VI6

1.130,07

1.661,82

1

6

VI6

1.130,07

1.625,95

1

6

Полицајац за материјалнотехничка средства и депозит
Вођа патроле опште полиције
Вођа патроле
Вођа патроле
Полицајац опште полиције
Полицајац опште полиције
Полицајац опште полиције
Полицајац опште полиције
Полицајац опште полиције

Вођа безбједносног
саобраћајног сектора
Вођа безбједносног
саобраћајног сектора
Вођа безбједносног
саобраћајног сектора дежурни
Вођа безбједносног
саобраћајног сектора дежурни
Полицајац за обраду и
заступање прекршајних
предмета
Полицајац за обраду и
заступање прекршајних
предмета

58.534,20
59.825,52
19.511,40
129.939,60
104.347,32
83.532,60
203.258,88
271.188,00
45.632,00
17.112,00
8.744,76
175.541,76
361.584,00
61.213,32
59.892,00
28.197,60

43.989,84
43.040,40
32.280,30
9.755,70
32.280,30
9.755,70
9.970,92
9.755,70
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Полицајац за обраду
прекршајних предмета

VI6

1.130,07

1.661,82

1

6

Полицајац за обраду
прекршајних предмета

VI4

1.075,13

1.546,90

1

6

VI6

1.130,07

1.661,82

1

6

VI4

1.075,13

1.581,02

6

6

56.916,72

VI4

1.075,13

1.546,90

4

6

37.125,60

VI3

1.047,12

1.539,84

3

6

27.717,12

VI3

1.047,12

1.506,60

9

6

81.356,40

VI1
VI3
VI3

991,10
1.047,12
1.047,12

1.457,46
1.539,84
1.506,60

1
1
3

6
6
6

IV5

816,58

1.200,82

1

6

IV5

816,58

1.174,90

0

0

IV5

816,58

1.200,82

1

6

VIII5

2.081,32

2.994,60

1

12

VIII2

1.693,49

2.490,35

1

12

VII6

1.408,01

2.070,54

2

6

IV5

816,58

1.174,90

1

12

IV5

816,58

1.200,82

1

6

IV5
IV2
IV2
IV2
IV2
IV2

816,58
745,48
745,48
745,48
745,48
745,48

1.200,82
1.072,60
1.072,60
1.072,60
1.096,26
1.096,26

1
1
1
0
1
0

6
12
6
0
12
0

Полицајац за заступање
прекршајних предмета ЈСП
Вођа патроле саобраћајне
полиције
Вођа патроле саобраћајне
полиције
Полицајац саобраћајне
полиције
Полицајац саобраћајне
полиције
Полицајац саобраћајне
полиције
Полицајац за контролу терета
Полицајац за контролу терета
Стручни референт на
системима за регистровање
прекршаја
Административни радник на
пословима прекршаја
Административни радник на
пословима прекршаја
Шеф јединице
криминалистичке полиције
Замјеник шефа Јединице
криминалистичке полиције
Виши стручни сарадник аналитичар
Стручни референт за казнену
евиденцију и архиву
Стручни референт за
административне
послове - секретар
Административни радник
секретар (јкп)
Дактилограф
Дактилограф
Дактилограф
Дактилограф
Дактилограф
Помоћник шефа ЈКП за
малољетне преступнике и
спречавање и сузбијање
имовинског криминалитета
Помоћник шефа ЈКП за борбу
против имовинског
криминалитета и
малољетничког
преступништва
Старији истражитељ
криминалистичке полиције

9.970,92
9.281,40
9.970,92

8.744,76
9.239,04
27.118,80
7.204,92
0,00
7.204,92
35.935,20
29.884,20
24.846,48
14.098,80
7.204,92
7.204,92
12.871,20
6.435,60
0,00
13.155,12
0,00
14.619,60

VIII2

1.693,49

2.436,60

1

6
14.619,60

VIII2

1.693,49

2.436,60

1

6

VII2

1.246,42

1.793,35

9

6

525

96.840,90

Старији истражитељ
Старији истражитељ
Истражитељ за лакша
кривична дјела и
малољетничко
преступништво
Истражитељ за лакша
кривична дјела и
малољетничко
преступништво

VII2
VII2

1.246,42
1.246,42

1.832,91
1.793,35

6
6

6
6

39.883,68
VI6

1.130,07

1.661,82

2

12
0,00

VI6

1.130,07

1.625,95

0

0

Помоћник шефа ЈКП за
спречавање и сузбијање
општег криминалитета

VIII2

1.693,49

2.490,35

1

6

Помоћник шефа ЈКП за борбу
против општег криминалитета

VIII2

1.693,49

2.490,35

1

6

Виши истражитељ
криминалистичке полиције
Виши истражитељ
Виши истражитељ

VII6
VII6
VII6

1.408,01
1.408,01
1.408,01

2.025,85
2.070,54
2.025,85

6
3
5

6
6
6

VII2

1.246,42

1.793,35

9

6

14.942,10

Старији истражитељ
криминалистичке полиције
Помоћник шефа ЈКП за
спречавање и сузбијање
привредног криминалитета и
корупције и финансијске
истраге

VIII2

1.693,49

2.490,35

1

6

Помоћник шефа ЈКП за борбу
против привредног
криминалитета и корупције

VIII2

1.693,49

2.490,35

1

6

Виши истражитељ
криминалистичке полиције

VII6

1.408,01

2.025,85

3

6

Старији истражитељ
криминалистичке полиције

VII2

1.246,42

1.832,91

2

6

Помоћник шефа ЈКП за
спречавање и сузбијање
организованог криминалитета
и злоупотребе дрога
Помоћник шефа ЈКП за борбу
против дрога и организованог
криминалитета
Помоћник шефа ЈКП за
криминалистичко обавјештајне послове и
посебне истраге
Помоћник шефа ЈКП за
крим.обавјештајну подршку и
спречавање и откривање
тероризма
Виши истажилац у Одсјеку за
криминалистичко
обавјештајне послове и
посебне услуге

65.984,76
64.560,60

14.942,10
72.930,60
37.269,72
60.775,50
96.840,90

14.942,10

14.942,10
36.465,30
21.994,92

14.619,60
VIII2

1.693,49

2.436,60

1

6

VIII2

1.693,49

2.436,60

1

6

14.619,60

14.619,60
VIII2

1.693,49

2.436,60

1

6
14.619,60

VIII2

1.693,49

2.436,60

1

6
12.423,24

VII6

1.408,01
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2.070,54

1

6

Виши истажилац у Одсјеку за
криминалистичко
обавјештајне послове и
посебне услуге
Виши истражитељ у
криминалистичко
обавјештајном одсјеку
Виши истражитељ у
криминалистичко
обавјештајном одсјеку
Старији истражитељ у
Одсјеку за криминалистичко
обавјештајне послове и
посебне истраге
Старији истражитељ у
Одсјеку за криминалистичко
обавјештајне послове и
посебне истраге
Старији истражитељ у
криминалистичко
обавјештајном одсјеку
Старији истражитељ у
криминалистичко
обавјештајном одсјеку
Истражитељ у Одсјеку за
криминалистичко
обавјештајне послове и
посебне истраге
Истражитељ у Одсјеку за
криминалистичко
обавјештајне послове и
посебне истраге
Истражитељ у Одсјеку за
криминалистичко
обавјештајне послове и
посебне истраге
Истражитељ у
криминалистичко
обавјештајном одсјеку
Истражитељ у
криминалистичко
обавјештајном одсјеку
Истражитељ у
криминалистичко
обавјештајном одсјеку
Виши стручни сарадник
администратор оперативне
технике у Одсјеку за
криминалистичко
обавјештајне послове и
посебне истраге
Администратор оперативне
технике
Помоћник шефа ЈКП за
форензику и
контрадиверзиону заштиту
Форензичар - старији
истражитељ
Старији истражитељ лица

12.155,10
VII6

1.408,01

2.025,85

1

6

VII6

1.408,01

2.070,54

1

6

VII6

1.408,01

2.025,85

1

6

12.423,24
12.155,10

9.755,70
VI6

1.130,07

1.625,95

1

6
21.994,92

VII2

1.246,42

1.832,91

2

6

VI6

1.130,07

1.625,95

1

6

VII2

1.246,42

1.832,91

2

6

9.755,70
21.994,92

9.486,12
VI4

1.075,13

1.581,02

1

6
9.970,92

VI6

1.130,07

1.661,82

1

6
9.755,70

VI6

1.130,07

1.625,95

1

6

VI6

1.130,07

1.661,82

1

6

VI6

1.130,07

1.625,95

1

6

VI4

1.075,13

1.581,02

1

6

9.970,92
9.755,70
9.486,12

12.423,24
VII6

1.408,01

2.070,54

1

6

VII6

1.408,01

2.070,54

1

6

VII6

1.408,01

2.025,85

1

12

VII2
VII2

1.246,42
1.246,42

1.793,35
1.793,35

2
1

6
6

12.423,24
24.310,20

527

21.520,20
10.760,10

мјеста
Старији истражитељ
специјалиста за
дактилоскопију
Старији истражитељ
специјалиста за
механоскопију
Форензичар - истражитељ
Форензичар - истражитељ
Истражитељ лица мјеста
Истражитељ лица мјеста
Форензичар - млађи
истражитељ
Млађи истражитељ лица
мјеста
Виши истражитељ
полиграфиста
Шеф јединице за
истраживање ратних злочина
Виши истражитељ ратних
злочина - замјеник шефа
Јединице за истраживање
ратних злочина
Замјеник шефа Јединице за
истраживање ратних злочина
- виши истражитељ ратних
злочина
Виши истражитељ ратних
злочина
Виши истражитељ ратних
злочина
Старији истражитељ ратних
злочина
Виши стручни сарадник психолог
Психолог
Психолог
Командант Јединице
специјалне полиције
Командир Јединице за
подршку
Вођа Антитерористичког тима
- замјеник команданта
Јединице специјалне
полиције
Инструктор самоодбране
Инструктор гађања
Инструктор алпинизма
Виши полицајац специјалне
полиције
Виши полицајац специјалне
полиције
Виши полицајац
Виши полицајац
Полицајац специјалне

10.760,10
VII2

1.246,42

1.793,35

1

6

VII2
VI6
VI6
VI6
VI6

1.246,42
1.130,07
1.130,07
1.130,07
1.130,07

1.793,35
1.661,82
1.625,95
1.661,82
1.625,95

0
1
1
1
1

0
6
6
6
6

9.970,92
9.755,70
9.970,92
9.755,70

VI4

1.075,13

1.546,90

1

6

9.281,40

VI4

1.075,13

1.546,90

1

6

9.281,40

VII6

1.408,01

2.070,54

1

6

12.423,24

VIII5

2.081,32

3.060,66

1

12

0,00

36.727,92
15.735,60

VIII3

1.822,77

2.622,60

1

6
15.735,60

VIII3

1.822,77

2.622,60

1

6

VII6

1.408,01

2.070,54

3

12

74.539,44

VII6

1.408,01

2.025,85

1

12

24.310,20

VII2

1.246,42

1.793,35

2

12

43.040,40

VII6
VII6
VII6

1.408,01
1.408,01
1.408,01

2.070,54
2.070,54
2.070,54

1
1
0

6
6
0

VIII2

1.693,49

2.490,35

1

6

VIII2

1.693,49

2.490,35

1

6

12.423,24
12.423,24
0,00
14.942,10
14.942,10
14.619,60

VIII2
VI6
VI6
VI6

1.693,49
1.130,07
1.130,07
1.130,07

2.436,60
1.625,95
1.625,95
1.661,82

1
2
2
1

6
12
12
12

39.022,80
39.022,80
19.941,84

VI4

1.075,13

1.581,02

8

6

75.888,96

VI4
VI4
VI4
VI3

1.075,13
1.075,13
1.075,13
1.047,12

1.546,90
1.581,02
1.546,90
1.506,60

8
8
9
3

6
6
6
6

528

74.251,20
75.888,96
83.532,60
27.118,80

полиције
Полицајац (Јединица за
подршку)
Вођа оперативног тима
Вођа Тима за подршку
Вођа тима
Вођа тима
Полицајац водич службених
паса
Полицајац водич службених
паса
Шеф јединице за
професионалне стандарде
Виши истражитељ Јединице
за професионалне стандарде
- замјеник шефа Јединице за
професионалне стандарде
Истражитељ за сложене
интерне поступке, контролу и
инспекцију
Старији истражитељ
Јединице за професионалне
стандарде
Старији истражитељ
Јединице за професионалне
стандарде - безбједносни
службеник
Истражитељ за интерне
поступке, контролу и
инспекцију
Истражитељ за интерне
поступке, контролу и
инспекцију
Шеф Јединице за
спречавање и сузбијање
тероризма и екстремног
насиља
Виши истражитељ за
спречавање и сузбијање
тероризма и екстремног
насиља
Старији истражитељ за
спречавање и сузбијање
тероризма и екстремног
насиља
Истражитељ за спречавање и
сузбијање тероризма и
екстремног насиља
Млађи истражитељ за
спречавање и сузбијање
тероризма и екстремног
насиља
Полицијац - аналитичар
Заступник прекршајних
предмета

18.079,20

VI3
VII6
VII6
VII6
VII6

1.047,12
1.408,01
1.408,01
1.408,01
1.408,01

1.506,60
2.025,85
2.025,85
2.070,54
2.025,85

2
1
1
1
2

6
6
6
6
6

VI6

1.130,07

1.661,82

2

12

39.883,68

VI6

1.130,07

1.625,95

1

12

19.511,40

VIII2

1.693,49

2.436,60

1

12

12.155,10
12.155,10
12.423,24
24.310,20

29.239,20

14.619,60
VIII2

1.693,49

2.436,60

1

6

VIII2

1.693,49

2.436,60

1

6

VII6

1.408,01

2.025,85

2

6

14.619,60
24.310,20

12.423,24
VIIВИИ6

1.408,01

2.070,54

1

6

VII6

1.408,01

2.025,85

2

6

VII6

1.408,01

2.070,54

1

6

24.310,20
12.423,24

17.967,60
VIII5

2.081,32

2.994,60

1

6
14.619,60

VIII2

1.693,49

2.436,60

1

6
12.155,10

VII6

1.408,01

2.025,85

1

6

VII2

1.246,42

1.793,35

3

6

32.280,30

9.755,70
VI6
VI4

1.130,07
1.075,13

1.625,95
1.546,90

1
1

6
6

9.281,40

VII6

1.408,01

2.025,85

0

0

0,00
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Стручни референт за
кадровске послове

IV5

816,58

1.174,90

0

0

Помоћник шефа Полиције

IX1

2.370,03

3.410,00

1

6

Истражитељ
Истражитељ

VII2
VII2

1.246,42
1.246,42

1.832,91
1.793,35

5
5

6
6

Дежурни у Одјељењу
Полиције "Аризона"

VI4

1.075,13

1.581,02

1

6

Дежурни у Одјељењу
Полиције "Аризона"

VI4

1.075,13

1.546,90

3

6

VI4
VI6

1.075,13
1.130,07

1.581,02
1.625,95

1
3

6
6

29.267,10

IV5

816,58

1.200,82

0
542

0

0,00

Дежурни полицајац
Дежурни полицајац
Административни радник
секретар
Укупно - Плате

0,00
20.460,00
54.987,30
53.800,50
9.486,12
27.844,20
9.486,12

6.374.942,00
1.395.531,83

30% полицијским службеницима
Заштитни додатак полицијским службеницима

3.102,00

Радна мјеста с правом на већи трајни додатак 10%

82.777,88

Државни службеници додатак до 20%

46.674,90

Додатак за унапређења током 2017. године

18.807,40

Рад за државне празнике, рад викендом, ноћни рад

70.000,00
6.000,00

Опорезиви дио дневнице 30%

52.290,21

Судске пресуде или судска поравнања
Усклађивање плата
Укупно - Додаци на плату
Укупно - Бруто плате
Допринос на терет послодавца
Бенефицирани радни стаж
Укупно - доприноси
Укупно доприноси на терет послодавца
Укупно за потрошачко мјесто - 13010001 Униформисана крим полиција и друго
Образложење:
Доношењем новог Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
Полиције Брчко дистрикта БиХ, број: 14.05-02-23299/17 од 5. априла 2017. године дошло је до
измјене назива, укидања и отварања нових позиција, али је број извршилаца у Полицији Брчко
дистрикта БиХ остао исти (укупно 332 извршиоца).
Правилником је прописана структура и број позиција по организационим јединицама, а до
смањења планираних средстава за бруто плате је дошло, јер су поједине позиције упражњене,
а извјесно је да неће бити попуњене првих шест мјесеци. Такође су неке позиције
организационо премјештене из једне у другу организациону јединицу: са организационог кода
13010001 - Униформисана крим полиција и друго на организациони код 13020001 Администрација, и обрнуто.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 109 Комисије за буџет.
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822.408,00
2.497.592,22
8.872.534,22
268.912,01
496.688,00
765.600,01
765.600,01
9.638.134,23

Амандман број 110
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Полиције Брчко дистрикта БиХ на
организационом коду 13020001 - Администрација, на економском коду: 611100 – Бруто плате
планирани износ средстава умањити за 57.392,72 КМ, и на економском коду 612100 –
Допринос на терет послодавца планирани износ средства умањити за 926,55 КМ.
Тако да умјесто Детаљног захтјева за плате:

Назив позиције

Платни
разред

Мјесечна
нето
плата

Мјесечна
бруто
плата

Број
извршилаца

Период
ангажовања

Укупна
средства

Шеф одсјека за управно правне послове и логистику

VIII2

1.693,49

2.490,35

1

12

29.884,20

Шеф одсјека за информатику
и комуникације

VIII2

1.693,49

2.490,35

1

12

29.884,20

Виши стручни сарадник за
оружје и муницију

VII1

1.206,56

1.774,30

1

12

21.291,60

Стручни референт за управне
послове

VI4

1.075,13

1.546,90

1

12

18.562,80

Виши стручни сарадник за
мат. фин. послове

VII1

1.206,56

1.774,30

1

12

21.291,60

Стручни референт оператер
информатике

VI2

1.019,11

1.466,30

2

12

35.191,20

V6

969,56

1.395,00

1

12

16.740,00

IV5

816,58

1.200,82

3

12

43.229,52

IV5

816,58

1.174,90

1

12

14.098,80

IV1

721,78

1.061,41

1

12

12.736,92

IV1

721,78

1.038,50

1

12

12.462,00

IV1
IV1
I6
I6

721,78
721,78
495,55
495,55

1.038,50
1.038,50
728,73
713,00

1
1
1
3

12
12
12
12

12.462,00
12.462,00
8.744,76
25.668,00

IV5

816,58

1.174,90

1

12

14.098,80

V3

904,92

1.330,72

1

12

15.968,64

V3

904,92

1.302,00

1

12

15.624,00

III6

686,23

987,35

2

12

23.696,40

VII6

1.408,01

2.025,85

1

12

24.310,20

Ауто-механичар надзорник
Оператер везе и
комуникација
Оператер везе и
комуникација
Стручни референт за архиву
и курирске послове
Стручни референт за послове
протокола
Дактилограф
Домар градског стадиона
Хигијеничар
Хигијеничар
Стручни референт за
материјално финансијске
послове
Возач специјалног возила
ПАУК
Возач специјалног возила
ПАУК
Помоћни радник на
специјалном возилу ПАУК
Виши стручни сарадник информатичар

Укупно - плате
По Правилнику до 20%
Рад за државне празнике, ноћни рад, рад викендом
Укупно - Додаци на плату
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408.407,64
34.374,83
27.300,60
61.675,43

Укупно - Бруто плате
Допринос на терет послодавца
Укупно - доприноси
Укупно доприноси на терет послодавца
Укупно за потрошачко мјесто - 13020001 Администрација
Треба да буде нови Детаљни захтјев за плате:
Мјесечна
Платни
Назив позиције
нето
разред
плата
Шеф Јединице за
административно финансијске, техничке
IX1
2.370,03
послове и логистику Помоћник шефа Полиције
Шеф одсјека за
административно VIII2
1.693,49
финансијске послове и
логистичку подршку
Шеф одсјека за управноVIII2
1.693,49
правне послове и логистику
Шеф одсјека за информатику
и комуникације

Мјесечна
бруто
плата

470.083,07
14.356,61
14.356,61
14.356,61
484.439,68

Број
извршилаца

Период
ангажовања

Укупна
средства

3.410,00

1

6

20.460,00

2.490,35

1

6

14.942,10

2.490,35

1

6

14.942,10

VIII2

1.693,49

2.490,35

1

6

14.942,10

VII1

1.206,56

1.774,30

1

12

21.291,60

VII1

1.206,56

1.774,30

1

12

21.291,60

VI4

1.075,13

1.546,90

1

12

18.562,80

IV5

816,58

1.174,90

1

12

14.098,80

IV1

721,78

1.038,50

1

12

12.462,00

Стручни референт за архиву
и курирске послове

IV1

721,78

1.061,41

1

12

12.736,92

Шеф службе за техничко
одржавање

VIII1

1.564,22

2.250,60

1

6

13.503,60

Виши стручни сарадник за
техничке послове

VII6

1.408,01

2.025,85

1

6

12.155,10

V6

969,56

1.395,00

1

12

16.740,00

V3

904,92

1.330,72

1

12

15.968,64

V3

904,92

1.302,00

1

12

15.624,00

IV1

721,78

1.038,50

1

6

6.231,00

Домар
Хигијеничар
Хигијеничар

IV1
I6
I6

721,78
495,55
495,55

1.038,50
713,00
713,00

1
5
1

12
6
12

12.462,00
21.390,00
8.556,00

Помоћни радник на
специјалном возилу паук

III6

686,23

987,35

2

12

23.696,40

Виши стручни сарадник за
оружје и муницију
Виши стручни сарадник за
материјално-финансијске
послове
Стручни референт за управне
послове
Стручни референт за
материјално-финансијске
послове
Стручни референт за послове
протокола

Аутомеханичар надзорник
Возач специјалног возила
паук
Возач специјалног возила
паук
Руковалац система за
гријање и хлађење
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Стручни референт оператер
VI2
1.019,11
1.466,30
инфоматике
Оператер везе и
IV5
816,58
1.200,82
комуникација
Оператер везе и
IV5
816,58
1.174,90
комуникација
Виши стручни сарадник
VII6
1.408,01
2.025,85
информатичар
Укупно - плате
По Правилнику до 20%
Рад за државне празнике, ноћни рад, рад викендом
Укупно - Додаци на плату
Укупно - Бруто плате
Допринос на терет послодавца
Укупно - доприноси
Укупно доприноси на терет послодавца
Укупно за потрошачко мјесто - 13020001 Администрација
Образложење:

2

6

17.595,60

3

6

21.614,76

1

6

7.049,40

0

0

0,00
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Доношењем новог Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста Полиције Брчко дистрикта БиХ, број: 14.05-02-23299/17 од 5. априла 2017.
године дошло је до измјене назива, укидања и отварања нових позиција, али је број
извршилаца у Полицији Брчко дистрикта БиХ остао исти (укупно 332 извршиоца).
Правилником је прописана структура и број позиција по организационим јединицама, а
до смањења планираних средстава за бруто плате је дошло, јер су поједине позиције
упражњене, а извјесно је да неће бити попуњене првих шест мјесеци. Такође су неке
позиције организационо премјештене из једне у другу организациону јединицу: са
организационог кода 13010001 - Униформисана крим полиција и друго на
организациони код 13020001 - Администрација, и обрнуто.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 110 Комисије за буџет.
Амандман број 111
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11030001 - Инспекторат, на економском коду 611200 –
Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника, планирани износ средстава
умањити за 1.573,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на аналитичку ставку 611225 –
Отпремнине због одласка у пензију и прекобројности.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 111 Комисије за буџет.
Амандман број 112

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавну
безбједност, на организационом коду 14010001 – Пододјељење за заштиту и
спасавање, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава
умањити за 64.000,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава односи се на ставке у Детаљном захтјеву за
плате и то:
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358.316,52
27.073,23
27.300,60
54.373,83
412.690,35
13.430,06
13.430,06
13.430,06
426.120,41

- Приправност у износу од 24.000,00 КМ и
- Прековремени рад у износу од 40.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 112 Комисије за буџет.
Амандман број 113 (ТЕХНИЧКИ)
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавну
безбједност, на организационом коду 14010001 – Пододјељење за заштиту и
спасавање, у Детаљном захтјеву за плате, ставка:
„Ноћни рад, рад викендом, празником и замјена одсутних радника“
мијења се и гласи:
„Ноћни рад, рад викендом, празником, замјена одсутних радника и остали додаци на
плату уређени посебним законима и подзаконским актима“.
Образложење
Наведена измјена назива ставке је извршена из разлога што одјељење има законску
обавезу исплате додатака на плату на радним мјестима која ће бити утврђена
посебним правилником који доноси Влада Брчко дистрикта БиХ, због посебних услова
рада, тежине и природе послова, одговорности за обављање тих послова и опасности
по живот и здравље приликом обављања тих послова, а у складу са Законом о
заштити и спашавању људи и материјалних добара од природних и других несрећа у
Брчко дистрикту БиХ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 113 Комисије за буџет.
Амандман број 114

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, планирани износ средстава умањити за 691,75 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење планираних
средстава на економском коду 612100 – Допринос на терет послодавца у износу од
1.093,96 КМ и увећање планираних средстава на економском коду 611100 – Бруто
плате, у износу од 402,21 КМ а због промјене Фонда ПИО на позицији:
„Виши стручни сарадник за Омладински центар“, платни разред VII6, мјесечна нето
плата 1.408,01 КМ, гдје се мјесечна бруто плата 2.025,85 КМ мијења у мјесечну бруто
плату 2.070,54 КМ, за 1 извршиоца, за период ангажовања 9 мјесеци
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 114 Комисије за буџет.

Амандман број 115
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15040001 – Пододјељење за јавне
набавке, планирани износ средстава умањити за 691,75 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење планираних
средстава на економском коду 612100 – Допринос на терет послодавца у износу од
1.093,96 КМ и увећање планираних средстава на економском коду 611100 – Бруто
плате, у износу од 402,21 КМ а због промјене Фонда ПИО на позицији:
„Виши стручни сарадник за правне послове“, платни разред VII6, мјесечна нето плата
1.408,01 КМ, гдје се мјесечна бруто плата 2.025,85 КМ мијења у мјесечну бруто плату
2.070,54 КМ, за 1 извршиоца, за период ангажовања 9 мјесеци
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 115 Комисије за буџет.
Амандман број 116

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15030001 – Пододјељење за
људске ресурсе, на економском коду 613900 – Уговорене услуге, аналитичка ставка
613923 - Издаци за специјализацију и школовање, планирани износ средстава
умањити за 35.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 116 Комисије за буџет.
Амандман број 117

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15020001 – Пододјељење за
информатику, планирани износ средстава умањити за 22.000,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на сљедеће економске кодове и
аналитчке ставке:
▪ економски код 613700 – Издаци за текуће одржавање, аналитичка ставка 613712Материјал за поправку и одржавање опреме, у износу од 5.000,00 КМ
▪ економски код 613900 – Уговорене услуге, аналитичка ставка 613922 - Услуге
стручног образовања, у износу од 15.000,00 КМ и
▪ економски код 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара у износу од 2.000,00
КМ, на сљедећим аналитичким ставкама:
- 613412- Издаци за компјутерски материјал, у износу од 1.000,00 КМ
- 613416- Ситан инвентар, у износу од 1.000,00
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 117 Комисије за буџет.
Амандман број 118 (ТЕХНИЧКИ)
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15030001 – Пододјељење за
људске ресурсе, у Детаљном захтјеву за плате, позиција:
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„Виши стручни сарадник за правне послове“, платни разред VII6, мјесечна нето плата
1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 5
мјесеци,
мијења назив у
„Виши стручни сарадник за административне послове“, платни разред VII6, мјесечна
нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извршилац, период
ангажовања 5 мјесеци.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 118 Комисије за буџет.
Амандман број 119

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Дирекције за финансије, на
организационом коду 16020001 – Стручна служба Дирекције за финансије, на
економском коду 613900 – Уговорене услуге, планирани износ средстава умањити за
55.000,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на сљедеће аналитичке ставке:
- 613934 – Компјутерске услуге у износу од 15.000,00 КМ и.
- 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Омладинске задруге и уговори о
дјелу“ у износу од 40.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 119 Комисије за буџет.
Амандман број 120
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Дирекције за финансије, на
организационом коду 16030001 – Трезор, на економском коду 613900 – Уговорене
услуге, планирани износ средстава умањити за 10.000,00 КМ на аналитичкој ставци
613934 – Компјутерске услуге.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 120 Комисије за буџет.
Амандман број 121

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Дирекције за финансије, на
организационом коду 16040001 – Пореска управа, на економском коду 613900 –
Уговорене услуге, планирани износ средстава умањити за 5.000,00 КМ на аналитичкој
ставци 613934 – Компјутерске услуге.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 121 Комисије за буџет.
Амандман број 122
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Дирекције за финансије, на
организационом коду 16020001 – Стручна служба Дирекције за финансије, на
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економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за
16.564,32 КМ.
Наведено смањење планираних средстава односи се на смањење периода
ангажовања са 9 на 1 мјесец на позицији:
- „Виши стручни сарадник за правне и заједничке послове“, платни разред VII6,
мјесечна нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1
извршилац.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 122 Комисије за буџет.
Амандман број 123

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Дирекције за финансије, на
организационом коду 16030001 – Трезор, на економском коду 611100 – Бруто плате,
планирани износ средстава умањити за 82.608,80 КМ.
Наведено смањење планираних средстава односи се на смањење периода
ангажовања са 12 на 4 мјесеца на сљедећим позицијама:
- „Главни књиговођа“, платни разред VI6, мјесечна нето плата 1.130,07 КМ,
мјесечна бруто плата 1.625,95 КМ, 1 извршилац (-13.007,60 КМ)
- „Финансијски књиговођа“, платни разред IV5, мјесечна нето плата 816,58 КМ,
мјесечна бруто плата 1.200,82 КМ, 1 извршилац (-9.606,56 КМ)
- „Стручни референт за унос улазних и излазних докумената“, платни разред IV5,
мјесечна нето плата 816,58 КМ, мјесечна бруто плата 1.174,90 КМ, 1 извршилац
(-9.399,20 КМ)
- „Стручни референт за рачуноводство“, платни разред IV5, мјесечна нето плата
816,58 КМ, мјесечна бруто плата 1.200,82 КМ, 1 извршилац (-9.606,56 КМ)
- „Стручни референт за плаћање“, платни разред IV5, мјесечна нето плата 816,58
КМ, мјесечна бруто плата 1.200,82 КМ, 1 извршилац (-9.606,56 КМ)
- „Виши стручни сарадник за контролу организације пословања и информисање“,
платни разред VII3, мјесечна нето плата 1.287,36 КМ, мјесечна бруто плата
1.852,25 КМ, 1 извршилац (-14.818,00 КМ)
- „Виши стручни сарадник за извршење плаћања и поравнања“, платни разред
VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1
извршилац
(-16.564,32 КМ).
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 123 Комисије за буџет.
Амандман број 124

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Дирекције за финансије, на
организационом коду 16040001 – Пореска управа, на економском коду 611100 – Бруто
плате, планирани износ средстава умањити за 172.535,20 КМ.
Наведено смањење планираних средстава односи се на смањење периода
ангажовања са 12 на 4 мјесеца на сљедећим позицијама:
- „Шеф Сектора за екстерну контролу“, платни разред VIII5, мјесечна нето плата
2.081,32 КМ, мјесечна бруто плата 2.994,60 КМ, 1 извршилац (-23.956,80 КМ)
- „Инспектори за контролу великих пореских обвезника“, платни разред VIII1,
мјесечна нето плата 1.564,22 КМ, мјесечна бруто плата 2.300,25 КМ, 1
извршилац (-18.402,00 КМ)
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„Инспектори за контролу средњих, малих пореских обвезника“, платни разред
VIII1, мјесечна нето плата 1.564,22 КМ, мјесечна бруто плата 2.300,25 КМ, 1
извршилац
(-18.402,00 КМ)
- „Виши стручни сарадник за утврђивање и наплату пореских обавеза“, платни
разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.070,54
КМ, 1 извршилац (-16.564,32 КМ)
- „Виши стручни сарадник за утврђивање и наплату пореских обавеза“, платни
разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.025,85
КМ, 2 извршиоца (-32.413,60 КМ)
- „Стручни сарадник за утврђивање пореза од некретнина“, платни разред VI5,
мјесечна нето плата 1.103,14 КМ, мјесечна бруто плата 1.622,21 КМ, 1
извршилац (-12.977,68 КМ)
- „Стручни референт за извршење принудне наплате“, платни разред V1,
мјесечна нето плата 861,83 КМ, мјесечна бруто плата 1.240,00 КМ, 4 извршиоца
(-39.680,00 КМ)
- „Стручни референт за извршење принудне наплате“, платни разред V1,
мјесечна нето плата 861,83 КМ, мјесечна бруто плата 1.267,35 КМ, 1 извршилац
(-10.138,80 КМ).
Комисија је дала сагласност.
-

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 124 Комисије за буџет.
Амандман број 125 (ТЕХНИЧКИ)

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17010001 – Пододјељење за
привредни развој, на економском коду 614500 – Субвенције приватним предузећима,
на аналитичкој ставци 614511 – Субвенције приватним предузећима – “Субвенције
приватним предузећима (у складу са Законом о подстицају у привреду Брчко дистрикта
БиХ”, планирани износ средстава умањити за 50.000,00 КМ,
А истовремено,
На истом организационом коду, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, на аналитичкој ставци 614312 – Грантови осталим организацијама –
“Грант Развојно-гарантном фонду Брчко дистрикта БиХ (за рад и материјалне
трошкове)”, планирани износ средстава увећати за 50.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 125 Комисије за буџет.
Амандман број 126

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18020001 – Пододјељење за
пољопривреду, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава
умањити за 8.282,16 КМ и на економском коду 612100 – Допринос на терет
послодавца, планирани износ средстава умањити за 496,93 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење периода
ангажовања за 4 мјесеца на позицији:
- “Виши стручни сарадник за воћарство”, платни разред VII6, мјесечна нето плата
1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извршилац
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Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 126 Комисије за буџет.
Амандман број 127
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18040001 – Пододјељење за
ветеринарство, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава
умањити за 25.568,88 КМ и на економском коду 612100 – Допринос на терет
послодавца, планирани износ средстава умањити за 1.534,13 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење периода
ангажовања за 6 мјесеци на позицијама:
- “Шеф Пододјељења за ветеринарство”, платни разред VIII5, мјесечна нето плата
2.081,32 КМ, мјесечна бруто плата 3.060,66 КМ, 1 извршилац (- 18.363,96 КМ)
- “Референт ветеринарске евиденције” платни разред IV5, мјесечна нето плата 816,58
КМ, мјесечна бруто плата 1.200,82 КМ, 1 извршилац ( - 7.204,92 КМ)
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 127 Комисије за буџет.
Амандман број 128

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18020001 – Пододјељење за
пољопривреду, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава
умањити за 1.134,60 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на позицију:
- „Стручни сарадник за подстицај“, платни разред VII1, мјесечна нето плата 1.206,56
КМ, мјесечна бруто плата 1.736,00 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12 мјесеци
( - 20.832,00 КМ)
која се мијења у позиције:
- „Стручни сарадник за подстицај“, платни разред VI4, мјесечна нето плата 1.075,13 КМ,
мјесечна бруто плата 1.546,90 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 6 мјесеци
( + 9.281,40 КМ) и
- „Стручни сарадник за подстицај“, платни разред VII1, мјесечна нето плата 1.206,56
КМ, мјесечна бруто плата 1.736,00 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 6 мјесеци
(+ 10.416,00 КМ)
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 128 Комисије за буџет.
Амандман број 129

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18030001 – Пододјељење за
шумарство и водопривреду, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани
износ средстава умањити за 1.159,68 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на позицију:
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- „Стручни сарадник за водопривредна акта и заштиту
мјесечна нето плата 1.206,56 КМ, мјесечна бруто плата
период ангажовања 12 мјесеци ( - 21.291,60 КМ)
која се мијења у позиције:
- „Стручни сарадник за водопривредна акта и заштиту
мјесечна нето плата 1.075,13 КМ, мјесечна бруто плата
период ангажовања 6 мјесеци ( + 9.486,12 КМ) и
- „Стручни сарадник за водопривредна акта и заштиту
мјесечна нето плата 1.206,56 КМ, мјесечна бруто плата
период ангажовања 6 мјесеци ( + 10.645,80 КМ)
Комисија је дала сагласност.

вода“, платни разред VII1,
1.774,30 КМ, 1 извршилац,

вода“, платни разред VI4,
1.581,02 КМ, 1 извршилац,
вода“, платни разред VII1,
1.774,30 КМ, 1 извршилац,

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 129 Комисије за буџет.
Амандман број 130
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18010001 – Пододјељење за
анализу и административну подршку и рурални развој, на економском коду 611100 –
Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 818,40 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на позицију:
- „Администратор“, платни разред IV5, мјесечна нето плата 816,58 КМ, мјесечна бруто
плата 1.174,90 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12 мјесеци ( - 14.098,80 КМ)
која се мијења у позиције:
- „Администратор“, платни разред IV1, мјесечна нето плата 721,78 КМ, мјесечна бруто
плата 1.038,50 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 6 мјесеци ( + 6.231,00 КМ) и
- „Администратор“, платни разред IV5, мјесечна нето плата 816,58 КМ, мјесечна бруто
плата 1.174,90 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 6 мјесеци ( + 7.049,40 КМ)
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 130 Комисије за буџет.
Амандман број 131

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18010001 – Пододјељење за
анализу и административну подршку и рурални развој, на економском коду 611100 –
Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 4.026,90 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на позицију:
- „Стручни сарадник за финансије, набавку и статистику“, платни разред VII1, мјесечна
нето плата 1.206,56 КМ, мјесечна бруто плата 1.736,00 КМ, 1 извршилац, период
ангажовања 12 мјесеци ( - 20.832,00 КМ)
која се мијења у позиције:
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- „Стручни референт за финансије, набавку и статистику“, платни разред IV5, мјесечна
нето плата 816,58 КМ, мјесечна бруто плата 1.174,90 КМ, 1 извршилац, период
ангажовања 6 мјесеци ( + 7.049,40 КМ) и
- „Стручни референт за финансије, набавку и статистику“, платни разред VI6, мјесечна
нето плата 1.130,07 КМ, мјесечна бруто плата 1.625,95 КМ, 1 извршилац, период
ангажовања 6 мјесеци ( + 9.755,70 КМ)
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 131 Комисије за буџет.
Амандман број 132
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18040001 – Пододјељење за
ветеринарство, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава
умањити за 836,46 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на позицију:
- „Ветеринарски болничар“, платни разред IV5,
мјесечна бруто плата 1.200,82 КМ, 1 извршилац,
14.409,84 КМ)
која се мијења у позиције:
- „Ветеринарски болничар“, платни разред IV1,
мјесечна бруто плата 1.061,41 КМ, 1 извршилац,
6.368,46 КМ) и
- „Ветеринарски болничар“, платни разред IV5,
мјесечна бруто плата 1.200,82 КМ, 1 извршилац,
7.204,92 КМ)
Комисија је дала сагласност.

мјесечна нето плата 816,58 КМ,
период ангажовања 12 мјесеци ( -

мјесечна нето плата 721,78 КМ,
период ангажовања 6 мјесеци ( +
мјесечна нето плата 816,58 КМ,
период ангажовања 6 мјесеци ( +

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 132 Комисије за буџет.
Амандман број 133
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18040001 – Пододјељење за
ветеринарство, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава
умањити за 818,40 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на позицију:
- „Ветеринарски болничар“, платни разред IV5, мјесечна нето плата 816,58 КМ,
мјесечна бруто плата 1.174,90 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12 мјесеци ( 14.098,80 КМ)
која се мијења у позиције:
- „Ветеринарски болничар“, платни разред IV1, мјесечна нето плата 721,78 КМ,
мјесечна бруто плата 1.038,50 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 6 мјесеци
( + 6.231,00 КМ)

541

- „Ветеринарски болничар“, платни разред IV5, мјесечна нето плата 816,58 КМ,
мјесечна бруто плата 1.174,90 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 6 мјесеци ( +
7.049,40 КМ)
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 133 Комисије за буџет.
Амандман број 134

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050001 – ЈУ Прва основна школа Брчко, на економском коду
611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 191.317,90 КМ и на
економском коду 612100 – Доприноси на терет послодавца, планирани износ
средстава умањити за 11.479,07 КМ.
Наведено смањење планираних средстава односи се на смањење периода
ангажовања са 12 на 8 мјесеци на позицији
- „Наставник – неодређено“, платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ,
мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 21 извршилац (-173.925,36 КМ) и
- смањење планираних средстава за „10% повећања плата за образовне раднике
без радника администрације“ у износу од 17.392,54 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика усвојила
амандман број 134 Комисије за буџет.
Амандман број 135

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050002 – ЈУ Друга основна школа Брчко, на економском коду
611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 100.214,14 КМ и на
економском коду 612100 – Доприноси на терет послодавца, планирани износ
средстава умањити за 6.012,85 КМ.
Наведено смањење планираних средстава односи се на смањење периода
ангажовања са 12 на 8 мјесеци на позицији
„Наставник – неодређено“, платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ,
мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 11 извршилаца (-91.103,76 КМ) и
- смањење планираних средстава за „10% повећања плата за образовне раднике
без радника администрације“ у износу од 9.110,38 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 135 Комисије за буџет.
Амандман број 136
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050003 – ЈУ Трећа основна школа Брчко, на економском коду
611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 72.883,01 КМ и на
економском коду 612100 – Доприноси на терет послодавца, планирани износ
средстава умањити за 4.372,98 КМ.
Наведено смањење планираних средстава односи се на смањење периода
ангажовања са 12 на 8 мјесеци на позицији
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„Наставник – неодређено“, платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ,
мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 8 извршилаца (-66.257,28 КМ) и
- смањење планираних средстава за „10% повећања плата за образовне раднике
без радника администрације“ у износу од 6.625,73 КМ.
Комисија је дала сагласност.
-

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 136 Комисије за буџет.
Амандман број 137
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050004 – ЈУ Четврта основна школа Брчко, на економском коду
611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 54.662,26 КМ и на
економском коду 612100 – Доприноси на терет послодавца, планирани износ
средстава умањити за 3.279,74 КМ.
Наведено смањење планираних средстава односи се на смањење периода
ангажовања са 12 на 8 мјесеци на позицији
- „Наставник – неодређено“, платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ,
мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 6 извршилаца (-49.692,96 КМ) и
- смањење планираних средстава за „10% повећања плата за образовне раднике
без радника администрације“ у износу од 4.969,30 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 137 Комисије за буџет.
Амандман број 138

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050005 – ЈУ Пета основна школа Брчко, на економском коду
611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 63.772,63 КМ и на
економском коду 612100 – Доприноси на терет послодавца, планирани износ
средстава умањити за 3.826,36 КМ.
Наведено смањење планираних средстава односи се на смањење периода
ангажовања са 12 на 8 мјесеци на позицији
- „Наставник – неодређено“, платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ,
мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 7 извршилаца (-57.975,12 КМ) и
- смањење планираних средстава за „10% повећања плата за образовне раднике
без радника администрације“ у износу од 5.797,51 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 138 Комисије за буџет.
Амандман број 139
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050006 – ЈУ Шеста основна школа Брезово Поље, на
економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за
27.331,13 КМ и на економском коду 612100 – Доприноси на терет послодавца,
планирани износ средстава умањити за 1.639,87 КМ.
Наведено смањење планираних средстава односи се на смањење периода
ангажовања са 12 на 8 мјесеци на позицији
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„Наставник – неодређено“, платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ,
мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 3 извршилоца (-24.846,48 КМ) и
- смањење планираних средстава за „10% повећања плата за образовне раднике
без радника администрације“ у износу од 2.484,65 КМ.
Комисија је дала сагласност.
-

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 139 Комисије за буџет.
Амандман број 140

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050007 – ЈУ Седма основна школа Горњи Рахић, на
економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за
36.441,50 КМ и на економском коду 612100 – Доприноси на терет послодавца,
планирани износ средстава умањити за 2.186,49 КМ.
Наведено смањење планираних средстава односи се на смањење периода
ангажовања са 12 на 8 мјесеци на позицији
- „Наставник – неодређено“, платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ,
мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 4 извршилоца (-33.128,64 КМ) и
- смањење планираних средстава за „10% повећања плата за образовне раднике
без радника администрације“ у износу од 3.312,86 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 140 Комисије за буџет.
Амандман број 141
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050008 – ЈУ Осма основна школа Брка, на економском коду
611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 18.220,75 КМ и на
економском коду 612100 – Доприноси на терет послодавца, планирани износ
средстава умањити за 1.093,25 КМ.
Наведено смањење планираних средстава односи се на смањење периода
ангажовања са 12 на 8 мјесеци на позицији
- „Наставник – неодређено“, платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ,
мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 2 извршилоца (-16.564,32 КМ) и
- смањење планираних средстава за „10% повећања плата за образовне раднике
без радника администрације“ у износу од 1.656,43 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 141 Комисије за буџет.
Амандман број 142

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050009 – ЈУ Девета основна школа Маоча, на економском коду
611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 72.883,01 КМ и на
економском коду 612100 – Доприноси на терет послодавца, планирани износ
средстава умањити за 4.372,98 КМ.
Наведено смањење планираних средстава односи се на смањење периода
ангажовања са 12 на 8 мјесеци на позицији
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„Наставник – неодређено“, платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ,
мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 8 извршилаца (-66.257,28 КМ) и
- смањење планираних средстава за „10% повећања плата за образовне раднике
без радника администрације“ у износу од 6.625,73 КМ.
Комисија је дала сагласност.
-

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 142 Комисије за буџет.
Амандман број 143

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050010 – ЈУ Десета основна школа Бијела, на економском коду
611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 45.551,88 КМ и на
економском коду 612100 – Доприноси на терет послодавца, планирани износ
средстава умањити за 2.733,11 КМ.
Наведено смањење планираних средстава односи се на смањење периода
ангажовања са 12 на 8 мјесеци на позицији
- „Наставник – неодређено“, платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ,
мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 5 извршилаца (-41.410,80 КМ) и
- смањење планираних средстава за „10% повећања плата за образовне раднике
без радника администрације“ у износу од 4.141,08 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 143 Комисије за буџет.
Амандман број 144

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050011 – ЈУ Једанаеста основна школа Зовик, на економском
коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 18.220,75 КМ и на
економском коду 612100 – Доприноси на терет послодавца, планирани износ
средстава умањити за 1.093,25 КМ.
Наведено смањење планираних средстава односи се на смањење периода
ангажовања са 12 на 8 мјесеци на позицији
- „Наставник – неодређено“, платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ,
мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 2 извршилоца (-16.564,32 КМ) и
- смањење планираних средстава за „10% повећања плата за образовне раднике
без радника администрације“ у износу од 1.656,43 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 144 Комисије за буџет.
Амандман број 145

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050013 – ЈУ Тринаеста основна школа Буквик, на економском
коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 18.220,75 КМ и на
економском коду 612100 – Доприноси на терет послодавца, планирани износ
средстава умањити за 1.093,25 КМ.
Наведено смањење планираних средстава односи се на смањење периода
ангажовања са 12 на 8 мјесеци на позицији

545

„Наставник – неодређено“, платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ,
мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 2 извршилоца (-16.564,32 КМ) и
- смањење планираних средстава за „10% повећања плата за образовне раднике
без радника администрације“ у износу од 1.656,43 КМ.
Комисија је дала сагласност.
-

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 145 Комисије за буџет.
Амандман број 146

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050015 – ЈУ Петнаеста основна школа Шаторовићи, на
економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за
36.441,50 КМ и на економском коду 612100 – Доприноси на терет послодавца,
планирани износ средстава умањити за 2.186,49 КМ.
Наведено смањење планираних средстава односи се на смањење периода
ангажовања са 12 на 8 мјесеци на позицији
- „Наставник – неодређено“, платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ,
мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 4 извршилоца (-33.128,64 КМ) и
- смањење планираних средстава за „10% повећања плата за образовне раднике
без радника администрације“ у износу од 3.312,86 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 146 Комисије за буџет.
Амандман број 147

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050016 – Основна музичка школа Брчко, на економском коду
611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 27.331,13 КМ и на
економском коду 612100 – Доприноси на терет послодавца, планирани износ
средстава умањити за 1.639,87 КМ.
Наведено смањење планираних средстава односи се на смањење периода
ангажовања са 12 на 8 мјесеци на позицији
- „Наставник – неодређено“, платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ,
мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 3 извршилоца (-24.846,48 КМ) и
- смањење планираних средстава за „10% повећања плата за образовне раднике
без радника администрације“ у износу од 2.484,65 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 147 Комисије за буџет.
Амандман број 148
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20060001 – ЈУ Економска школа Брчко дистрикт БиХ, на
економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за
81.993,38 КМ и на економском коду 612100 – Доприноси на терет послодавца,
планирани износ средстава умањити за 4.919,60 КМ.
Наведено смањење планираних средстава односи се на смањење периода
ангажовања са 12 на 8 мјесеци на позицији
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„Наставник – неодређено“, платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ,
мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 9 извршилаца (-74.539,44 КМ) и
- смањење планираних средстава за „10% повећања плата за образовне раднике
без радника администрације“ у износу од 7.453,94 КМ.
Комисија је дала сагласност.
-

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 148 Комисије за буџет.
Амандман број 149

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20060002 – ЈУ Техничка школа Брчко дистрикт БиХ, на
економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за
72.883,01 КМ и на економском коду 612100 – Доприноси на терет послодавца,
планирани износ средстава умањити за 4.372,98 КМ.
Наведено смањење планираних средстава односи се на смањење периода
ангажовања са 12 на 8 мјесеци на позицији
- „Наставник – неодређено“, платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ,
мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 8 извршилаца (-66.257,28 КМ) и
- смањење планираних средстава за „10% повећања плата за образовне раднике
без радника администрације“ у износу од 6.625,73 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 149 Комисије за буџет.
Амандман број 150
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20060003 – ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Брчко
дистрикт БиХ, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава
умањити за 72.883,01 КМ и на економском коду 612100 – Доприноси на терет
послодавца, планирани износ средстава умањити за 4.372,98 КМ.
Наведено смањење планираних средстава односи се на смањење периода
ангажовања са 12 на 8 мјесеци на позицији
- „Наставник – неодређено“, платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ,
мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 8 извршилаца (-66.257,28 КМ) и
- смањење планираних средстава за „10% повећања плата за образовне раднике
без радника администрације“ у износу од 6.625,73 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 150 Комисије за буџет.
Амандман број 151

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20060004 – ЈУ Гимназија „Васо Пелагић“ Брчко дистрикт БиХ, на
економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за
54.662,26 КМ и на економском коду 612100 – Доприноси на терет послодавца,
планирани износ средстава умањити за 3.279,74 КМ.
Наведено смањење планираних средстава односи се на смањење периода
ангажовања са 12 на 8 мјесеци на позицији
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„Наставник – неодређено“, платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ,
мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 6 извршилаца (-49.692,96 КМ) и
- смањење планираних средстава за „10% повећања плата за образовне раднике
без радника администрације“ у износу од 4.969,30 КМ.
Комисија је дала сагласност.
-

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 151 Комисије за буџет.
Амандман број 152

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050017 – Стручна служба предшколског и основног
образовања, на економском коду 613900 – Уговорене услуге, планирани износ
средстава умањити за 250.000,00 КМ.
Наведено умањење се односи на аналитичку ставку 613936 – Услуге по уговорима о
дјелу, комисије и други незапослени.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 152 Комисије за буџет.
Амандман број 153

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20060005 – Стручна служба средњег образовања, на економском
коду 613900 – Уговорене услуге, планирани износ средстава умањити за 150.000,00
КМ.
Наведено умањење се односи на аналитичку ставку 613936 – Услуге по уговорима о
дјелу, комисије и други незапослени.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 153 Комисије за буџет.
Амандман број 154

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за образовање, на
економском коду 613200 – Издаци за енергију, аналитичка ставка 613213 – Лож уље,
планирани износ средстава умањити за 50.000,00 КМ, на организационим кодовима и
у износима како слиједи :
- 20040001 – Обданиште и забавиште „Наша дјеца“ Брчко у износу од 3.500 КМ,
- 20050001 – ЈУ Прва основна школа Брчко у износу од 4.000 КМ,
- 20050002 – ЈУ Друга основна школа Брчко у износу од 4.000 КМ,
- 20050003 – ЈУ Трећа основна школа Брчко у износу од 3.000 КМ,
- 20050004 – ЈУ Четврта основна школа Брчко у износу од 1.000 КМ,
- 20050005 – ЈУ Пета основна школа Брчко у износу од 3.000 КМ,
- 20050006 – ЈУ Шеста основна школа Брезово Полје у износу од 3.000 КМ,
- 20050007 – ЈУ Седма основна школа Горњи Рахић у износу од 3.000 КМ,
- 20050008 – ЈУ Осма основна школа Брка у износу од 2.000 КМ,
- 20050010 – ЈУ Десета основна школа Бијела у износу од 3.000 КМ,
- 20050011 – ЈУ Једанаеста основна школа Зовик у износу од 2.000 КМ,
- 20050015 – ЈУ Петнаеста основна школа Шаторовићи у износу од 2.000 КМ,
- 20060001 – ЈУ Економска школа Брчко дистрикт БиХ у износу од 2.500 КМ,
- 20060002 – ЈУ Техничка школа Брчко дистрикт БиХ у износу од 4.000 КМ,
- 20060003 – ЈУ Полјопривредна и медицинска школа Брчко дистрикт БиХ у износу
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од 4.000 КМ и
- 20060004 – ЈУ Гимназија „Васо Пелагић“ Брчко дистрикт БиХ у износу од 6.000 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 154 Комисије за буџет.
Амандман број 155 (ТЕХНИЧКИ)
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за просторно
планирање и имовинско-правне послове, на организационом коду 21010001 –
Пододјељење за просторно планирање, урбанизам и заштиту околине, на економском
коду 613900 – Уговорене услуге, планирани износ средстава умањити за 15.000,00
КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на сљедеће аналитичке ставке:
- 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Измјене и допуне Регулационог
плана стамбеног насеља »Ш« у Брчко дистрикту БиХ“ у износу од 5.000,00 КМ
- 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Измјене и допуне Регулационог
плана дијела стамбеног насеља »Мераје« у Брчко дистрикту БиХ “ у износу од 4.000,00
КМ
- 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Израда измјена Регулационог
плана дијела урбаног подручја »Горњи Рахић – центар« у Брчко дистрикту БиХ“ у
износу од 6.000,00 КМ,
а истовремено,
на истом организационом и економском коду, на аналитичкој ставци 613991 – Остале
неспоменуте услуге и дажбине, уводи се нова ставка:
„Измјене Регулационог плана стамбеног насеља Српска Варош у Брчко дистрикту БиХ“
у износу од 15.000,00 КМ.
Образложење:
Одјељење за просторно планирање и имовинско-правне послове је извршило анализу
важећег Регулационог плана Српска Варош и утврдило да је неопходно извршити
измјене у дијелу који се односи на дефинисање услова за зоне и парцеле на којима
није дефинисана могућност градње. Упоредо са тим анализирана су средства
планирана за израду измјена регулационих планова , те се дио средстава планираних
за ове намјене, која неће бити утрошена до краја године планирају на име измјена
Регулационог плана стамбеног насеља »Српска Варош« у Брчко дистрикту БиХ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 155 Комисије за буџет.
Амандман број 156

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за расељена лица,
избјеглице и стамбена питања, на организационом коду 22010001, планирани износ
средстава умањити за 109.666,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на сљедеће економске кодове:
▪ економски код 613100 – Путни трошкови, у износу од 260,00 КМ, аналитичка ставка
613115 – Трошкови дневница у земљи
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▪ економски код 613200 – Издаци за енергију, у износу од 250,00 КМ, аналитичка ставка
613211 – Издаци за електричну енергију
▪ економски код 613300 – Издаци за комуналне услуге, у износу од 1.045,00 КМ, на
аналитичким ставкама:
613321 – Издаци за воду и канализацију у износу од 145,00 КМ,
613322 – Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ) у изн. од 650,00 КМ и
613327 – Издатак за интернет – „Издаци за моби. телефон“ у изн. од 250,00 КМ
▪ економски код 613500 – Издаци за услуге превоза и горива, у износу од 3.000,00 КМ,
аналитичка ставка 613512 – Дизел
▪ економски код 613700 – Издаци за текуће одржавање, у износу од 2.500,00 КМ, на
аналитичким ставкама:
613722 – Услуге поправака и одржавања опреме у износу од 1.000,00 КМ и
613723 – Услуге поправака и одржавања возила у износу од 1.500,00 КМ
▪ економски код 613800 – Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног
промета у износу од 491,00 КМ, на аналитичким ставкама:
613813 – Осигурање возила у износу од 200,00 КМ и
613815 – Осигурање радника у износу од 291,00 КМ
▪ економски код 613900 – Уговорене услуге у износу од 102.120,00 КМ, на
аналитичким ставкама:
613912 – Услуге штампања у износу од 340,00 КМ ,
613914 – Услуге репрезентације у износу од 1.140,00 КМ,
613915 – Трошкови рекламног материјала и поклона у износу од 290,00 КМ,
613991– Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Измјена меморандумских
плочица, подсјетница и акредитација“ у износу од 350,00 КМ,
613991– Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Трошкови пресељења
тренутних корисника алтернативног смјештаја – закуп стамбеног простора због обнове“
у износу од 100.000,00 КМ,
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 156 Комисије за буџет.
Амандман број 157 (ТЕХНИЧКИ)

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за расељена лица,
избјеглице и стамбена питања, на организационом коду 22010001, на економском коду
613900 – Уговорене услуге, аналитичка ставка 613991 – Остале неспоменуте услуге и
дажбине – „Комуналне услуге за стамбене објекте, који су прошли кроз програм
обнове“ у износу од 25.000,00 КМ,
а истовремено на истом организационом и економском коду, и истој аналитичкој ставци
мијења се опис аналитичке ставке и гласи:
„Прикључење на НН мрежу објеката, који су прошли кроз програм обнове“, у истом
исносу.
Образложење:
Измјена описа назива аналитичке ставке се врши у складу са потребама за извођењем
радова и спровођењем процедуре јавне набавке, а по усвојеном плану набавки за
2017. годину.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 157 Комисије за буџет.
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Амандман број 158
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Комисије за папире од
вриједности, на организационом коду 26010001 – Комисија за папире од вриједности,
на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за
19.677,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење периода
ангажовања са 9 на 4 мјесеца на позицији:
- „Члан комисије“, мјесечна нето плата 2.676,16 КМ, мјесечна бруто плата 3.935,40 КМ,
1 извршилац
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 158 Комисије за буџет.
Амандман број 159 (ТЕХНИЧКИ)
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину
јавном имовином, на организационом коду 27010003
економском коду 613700 – Издаци за текуће одржавање,
Услуге оправки и одржавања зграда - „Санација крова
бројеви 1, 2, 3“, у износу од 40.000,00 КМ
мијења назив у:
„Кречење просторија зграде Вијећнице“, у истом износу.

Канцеларије за управљање
– Сектор одржавања на
аналитичка ставка 613721 зграде у Клостерској улици

Образложење:
Канцеларија за управљање јавном имовином Брчко дистрикта БиХ је у Предлогу
буџета за 2017.годину планирала 40.000,00 КМ за санацију крова зграде у улици
Клостерска број 1,2,3 у Брчком.
Средства за ове намјене су била планирана и у Буџету за 2016. годину, али
Канцеларија иста није могла реализовати из разлога што се каснило са добивањем
грађевинске дозволе за реконструкцију крова. Пошто се наведени пројекат неће моћи
реализовати ни у 2017. години, средства се овим техничким амандманом
преусмјеравају за кречење просторија зграде Вијећнице у Брчком.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 159 Комисије за буџет.
Амандман број 160

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за управљање
јавном имовином, на организационом коду 27010001 – Канцеларија директора, на
економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за
910,62 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на позиције:
- “Стручни референт за административне послове, платни разред IV5, мјесечна нето
плата 816,58 КМ, мјесечна бруто плата 1.200,82 КМ, 1 извршилац, период ангажовања
3 мјесеца и
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- “Стручни референт за административне послове, платни разред V3, мјесечна нето
плата 904,92 КМ, мјесечна бруто плата 1.302,00 КМ, 1 извршилац, период ангажовања
9 мјесеци,
које се мијењају у позицију:
- “Стручни референт за административне послове, платни разред IV5, мјесечна нето
плата 816,58 КМ, мјесечна бруто плата 1.200,82 КМ, 1 извршилац, период ангажовања
12 мјесеци.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 160 Комисије за буџет.
Амандман број 161

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за управљање
јавном имовином, на организационом коду 27010002 – Сектор регистра, на економском
коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 1.254,69 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на позицију:
- „Стручни референт за економску анализу и обраду података „, платни разред IV1,
мјесечна нето плата 721,78 КМ, мјесечна бруто плата 1.061,41 КМ, 1 извршилац,
период ангажовања 3 мјесеца и
- “Стручни референт за економску анализу и обраду података, платни разред IV5,
мјесечна нето плата 816,58 КМ, мјесечна бруто плата 1.200,82, КМ, 1 извршилац,
период ангажовања 9 мјесеци,
који се мијења у позицију:
- “Стручни референт за економску анализу и обраду података, платни разред IV1,
мјесечна нето плата 721,78 КМ, мјесечна бруто плата 1.061,41 КМ, 1 извршилац,
период ангажовања 12 мјесеци.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика,, усвојила
амандман број 161 Комисије за буџет.
Амандман број 162

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за управљање
јавном имовином, на организационом коду 27010002 – Сектор регистра, на економском
коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 6.211,62 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење периода
ангажовања са 9 на 6 мјесеци на позицији:
- „Виши стручни сарадник за управљање ГИС базом података“, платни разред VII6,
мјесечна нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извршилац.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 162 Комисије за буџет.
Амандман број 163

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за управљање
јавном имовином, на организационом коду 27010002 – Сектор регистра, на економском
коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 9.399,20 КМ.

552

Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење периода
ангажовања са 11 на 3 мјесеца на позицији:
- „Стручни референт за идентификацију и процјену објеката јавне имовине“, платни
разред IV5, мјесечна нето плата 816,58 КМ, мјесечна бруто плата 1.174,90 КМ, 1
извршилац.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 163 Комисије за буџет.
Амандман број 164

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за управљање
јавном имовином, на организационом коду 27010002 – Сектор регистра, на економском
коду 612100 - Допринос на терет послодавца, планирани износ средстава умањити за
563,95.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 164 Комисије за буџет.
Амандман број 165

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за управљање
јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на
економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за
6.751,80 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на позицију:
- „ Виши стручни сарадник за правне послове“, платни разред VIII1, мјесечна нето
плата 1.564,22 КМ, мјесечна бруто плата 2.250,60 КМ, 1 извршилац период ангажовања
3 мјесеца,
која се мијења у позицију:
- „Виши стручни сарадник за правне послове“, платни разред VII6, мјесечна нето плата
1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.025,85 КМ, 0 извршилаца период ангажовања 0
мјесеци.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 165 Комисије за буџет.
Амандман број 166

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за управљање
јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на
економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за
7.919,37 КМ
Наведено смањење планираних средстава се односи на позиције:
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- “Виши стручни сарадник за јавне објекте, платни разред VII6, мјесечна нето плата
1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 0 извршилаца, период ангажовања 0
мјесеци и
- “Експерт за вођење пројеката, платни разред VIII2, мјесечна нето плата 1.693,49 КМ,
мјесечна бруто плата 2.490,35 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 9 мјесеци,
које се мијењају у позицију:
- “Виши стручни сарадник за јавне објекте, платни разред VII6, мјесечна нето плата
1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 7
мјесеци.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 166 Комисије за буџет.
Амандман број 167

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за управљање
јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на
економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за
3.778,29 КМ
Наведено смањење планираних средстава се односи на позиције:
- “Виши стручни сарадник за јавне и стамбене објекте, платни разред VII6, мјесечна
нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извршилац, период
ангажовања 3 мјесеца и
- “Експерт за вођење пројеката, платни разред VIII2, мјесечна нето плата 1.693,49 КМ,
мјесечна бруто плата 2.490,35 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 9 мјесеци,
које се мијењају у позицију:
- “Виши стручни сарадник за јавне и стамбене објекте, платни разред VII6, мјесечна
нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извршилац, период
ангажовања 12 мјесеци.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 167 Комисије за буџет.
Амандман број 168

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за управљање
јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на
економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за
8.100,30 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на позиције:
- “Виши стручни сарадник за машинске инсталације, платни разред VII6, мјесечна нето
плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.025,85 КМ, 0 извршилаца, период
ангажовања 0 мјесеци и
- “Експерт за вођење пројеката за машинске инсталације, платни разред VIII1,
мјесечна нето плата 1.564,22 КМ, мјесечна бруто плата 2.250,60 КМ, 1 извршилац,
период ангажовања 9 мјесеци,
које се мијењају у позицију:
- “Виши стручни сарадник за машинске инсталације, платни разред VII6, мјесечна нето
плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.025,85 КМ, 1 извршилац, период
ангажовања 6 мјесеци.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 168 Комисије за буџет.
Амандман број 169
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за управљање
јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на
економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за
6.074,45 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на позиције:
- “Виши стручни сарадник за електроинсталације, платни разред VII6, мјесечна нето
плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.025,85 КМ, 0 извршилаца, период
ангажовања 0 мјесеци и
- “Експерт за вођење пројеката за електроинсталације, платни разред VIII1, мјесечна
нето плата 1.564,22 КМ, мјесечна бруто плата 2.250,60 КМ, 1 извршилац, период
ангажовања 9 мјесеци,
које се мијењају у позицију:
- “Виши стручни сарадник за електроинсталације, платни разред VII6, мјесечна нето
плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.025,85 КМ, 1 извршилац, период
ангажовања 7 мјесеци.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 169 Комисије за буџет.
Амандман број 170

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за управљање
јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на
економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за
3.421,80 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на позиције:
- “Стручни референт за јавне и стамбене објекте, платни разред V3, мјесечна нето
плата 904,92 КМ, мјесечна бруто плата 1.330,72 КМ, 4 извршиоца, период ангажовања
3 мјесеца и
- “ Стручни референт за јавне и стамбене објекте, платни разред V6, мјесечна нето
плата 969,56 КМ, мјесечна бруто плата 1.425,77 КМ, 4 извршиоца, период ангажовања
9 мјесеци,
које се мијењају у позицију:
- “Стручни референт за јавне и стамбене објекте, платни разред V3, мјесечна нето
плата 904,92 КМ, мјесечна бруто плата 1.330,72 КМ, 4 извршиоца, период ангажовања
12 мјесеци .
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 170 Комисије за буџет.
Амандман број 171

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за управљање
јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на
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економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за
837,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на позиције:
- “Стручни референт за јавне и стамбене објекте, платни разред V3, мјесечна нето
плата 904,92 КМ, мјесечна бруто плата 1.302,00 КМ,1 извршилац, период ангажовања 3
мјесеца и
- “ Стручни референт за јавне и стамбене објекте, платни разред V6, мјесечна нето
плата 969,56 КМ, мјесечна бруто плата 1.395,00 КМ, 1 извршилац, период ангажовања
9 мјесеци,
које се мијењају у позицију:
- “Стручни референт за јавне и стамбене објекте, платни разред V3, мјесечна нето
плата 904,92 КМ, мјесечна бруто плата 1.302,00 КМ, 1 извршилац, период ангажовања
12 мјесеци.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 171 Комисије за буџет.
Амандман број 172

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за управљање
јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на
економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за
2.046,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на позиције:
- “Стручни референт за јавне и стамбене објекте, платни разред V3, мјесечна нето
плата 904,92 КМ, мјесечна бруто плата 1.302,00 КМ, 0 извршилаца, период ангажовања
0 мјесеци и
- “ Стручни референт за јавне и стамбене објекте, платни разред V6, мјесечна нето
плата 969,56 КМ, мјесечна бруто плата 1.395,00 КМ, 1 извршилац, период ангажовања
8 мјесеци,
које се мијењају у позицију:
- “Стручни референт за јавне и стамбене објекте, платни разред V3, мјесечна нето
плата 904,92 КМ, мјесечна бруто плата 1.302,00 КМ, 1 извршилац, период ангажовања
7 мјесеци.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 172 Комисије за буџет.
Амандман број 173
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за управљање
јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на
економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за
769,29 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на позиције:
- “Стручни референт за електроинсталације, платни разред V3, мјесечна нето плата
904,92 КМ, мјесечна бруто плата 1.302,00 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 3
мјесеца и
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- “ Стручни референт за електроинсталације, платни разред V6, мјесечна нето плата
969,56 КМ, мјесечна бруто плата 1.425,77 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 9
мјесеци,
које се мијењају у позицију:
- “Стручни референт за електроинсталације, платни разред V3, мјесечна нето плата
904,92 КМ, мјесечна бруто плата 1.330,72 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12
мјесеци.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 173 Комисије за буџет.
Амандман број 174

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за управљање
јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на
економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за
4.277,31 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на позицију:
- “ Стручни референт за машинске инсталације, платни разред V6, мјесечна нето
плата 969,56 КМ, мјесечна бруто плата 1.425,77 КМ, 1 извршилац, период ангажовања
3 мјесеца,
које се мијења у позицију:
- “Стручни референт за електроинсталације, платни разред V3, мјесечна нето плата
904,92 КМ, мјесечна бруто плата 1.330,72 КМ, 0 извршилаца, период ангажовања 0
мјесеци.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 174 Комисије за буџет.
Амандман број 175

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за управљање
јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на
економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за
1.974,70 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење периода
ангажовања са 9 на 7 мјесеци на позицији:
- “ Мајстор на одржавању јавних објеката, платни разред III6, мјесечна нето плата
686,23 КМ, мјесечна бруто плата 987,35 КМ, 1 извршилац.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 175 Комисије за буџет.
Амандман број 176

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за управљање
јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на
економском коду 612100 - Допринос на терет послодавца, планирани износ средстава
умањити за 1.141,94 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 176 Комисије за буџет.
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Амандман број 177
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за управљање
јавном имовином, на организационом коду 27010004 – Сектор располагања, на
економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за
9.002,40 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење периода
ангажовања са 8 на 4 мјесеца на позицији:
- “ Виши стручни сарадник за грађевинско земљиште, стамбени фонд, пословне
просторе, јавне површине, имовину институција и имовину без титулара, платни
разред VIII1, мјесечна нето плата 1.564,22 КМ, мјесечна бруто плата 2.250,60 КМ, 1
извршилац.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 177 Комисије за буџет.
Амандман број 178

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за управљање
јавном имовином, на организационом коду 27010004 – Сектор располагања, на
економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за
2.067,39 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на позиције:
- “ Виши стручни сарадник за управљање грађевинским, пољопривредним земљиштем
и шумама, платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата
2.070,54 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 3 мјесеца,
- “ Виши стручни сарадник за управљање грађевинским, пољопривредним земљиштем
и шумама, платни разред VIII1, мјесечна нето плата 1.564,22 КМ, мјесечна бруто плата
2.300,25 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 9 мјесеци,
које се мијењају у позицију:
- “ Виши стручни сарадник за управљање грађевинским, пољопривредним земљиштем
и шумама, платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата
2.070,54 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12 мјесеци.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 178 Комисије за буџет.
Амандман број 179

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за управљање
јавном имовином, на организационом коду 27010004 – Сектор располагања, на
економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за
6.068,25 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на позиције:
- “ Виши стручни сарадник за правне послове, платни разред VII6, мјесечна нето плата
1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.025,85 КМ, 3 извршиоца, период ангажовања 3
мјесеца,
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- „ Виши стручни сарадник за правне послове“, платни разред VIII1, мјесечна нето
плата 1.564,22 КМ, мјесечна бруто плата 2.250,60 КМ, 3 извршиоца, период
ангажовања 9 мјесеци,
која се мијења у позицију:
- „Виши стручни сарадник за правне послове“, платни разред VII6, мјесечна нето плата
1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.025,85 КМ, 3 извршиоца, период ангажовања 12
мјесеци.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 179 Комисије за буџет.
Амандман број 180

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за управљање
јавном имовином, на организационом коду 27010004 – Сектор располагања, на
економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за
6.751,80 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на позицију:
- „ Виши стручни сарадник за правне послове“, платни разред VIII1, мјесечна нето
плата 1.564,22 КМ, мјесечна бруто плата 2.250,60 КМ, 1 извршилац период ангажовања
3 мјесеца,
која се мијења у позицију:
- „Виши стручни сарадник за правне послове“, платни разред VII6, мјесечна нето плата
1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.025,85 КМ, 0 извршилаца, период ангажовања 0
мјесеци.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 180 Комисије за буџет.
Амандман број 181
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за управљање
јавном имовином, на организационом коду 27010004 – Сектор располагања, на
економском коду 612100 - Допринос на терет послодавца, планирани износ средстава
умањити за 1.444,39 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 181 Комисије за буџет.
Амандман број 182 (ТЕХНИЧКИ)

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за европске
интеграције и међународну сарадњу, на организационом коду 31020001 –
Пододјељење за програме развојне помоћи и међународну сарадњу, на економском
коду 611100 - Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 2.547,36 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење платног разреда са
IX1, мјесечна нето плата 2.370,03 КМ , мјесечна бруто плата 3.485,22 КМ на платни
разред VIII5, мјесечна нето плата 2.081,32 КМ , мјесечна бруто плата 3.060,66 КМ на
позицији:
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- “Шеф Пододјељења за програме развојне помоћи и међународну сарадњу –
координатор за европске интеграције и међународну сарадњу“, 1 извршилац, период
ангажовања 6 мјесеци, која мијења назив у:
“Шеф Пододјељења за програме развојне помоћи и међународну сарадњу“,
а истовремено,
на истом организационом и економском коду се планирају средства на име разлике
плате за позицију “Шеф Пододјељења за програме развојне помоћи и међународну
сарадњу“, а по Рјешењу број: 33-000987/13 од 22.04.2013. године , у износу од
2.547,36 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Констатовано је да је амандман број 182 Комисије за буџет повучен.
Амандман број 183 (ТЕХНИЧКИ)
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за европске
интеграције и међународну сарадњу, на организационом коду 31040001 Пододјељење за стратегију европских интеграција и реформу јавне управе, на
економском коду 611100-Бруто плате, планирани износ средстава умањити за
5.969,22 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење платног разреда са
IX1, мјесечна нето плата 2.370,03 КМ , мјесечна бруто плата 3.485,22 КМ на платни
разред VIII2, мјесечна нето плата 1.693,49 КМ , мјесечна бруто плата 2.490,35 КМ на
позицији:
-„Координатор за реформу јавне управе“, 1 извршилац, период ангажовања 6.мјесеци,
која мијења назив у:
„Стручни савјетник-координатор за реформу јавне управе“.
а истовремено,
на истом организационом и економском коду се планирају средства на име разлике
плате за позицију „Стручни савјетник-координатор за реформу јавне управе“, а по
Рјешењу број: 33-001495/13 од 04.07.2013. године, у износу од 5.969,22 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Констатовано је да је амандман број 183 Комисије за буџет повучен.
Амандман број 184
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ зс 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10020001 – Стручна служба Скупштине, на економском
коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 25.245,68 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење периода
ангажовања са 6 на 4 мјесеца на сљедећим позицијама:
- “Стручни савјетник за скупштинске комисије”, платни разред VIII3, мјесечна нето
плата 1.822,77 КМ, мјесечна бруто плата 2.680,45 КМ, 1 извршилац ( - 5.360,90 КМ)
- “Стручни савјетник за односе с јавношћу”, платни разред VIII3, мјесечна нето плата
1.822,77 КМ, мјесечна бруто плата 2.680,45 КМ, 1 извршилац ( - 5.360,90 КМ)
- “Виши стручни сарадник за финансијске послове и набавку”, платни разред VIII1,
мјесечна нето плата 1.564,22 КМ, мјесечна бруто плата 2.300,25 КМ, 1 извршилац (4.600,50 КМ)
- “Виши стручни сарадник за правна питања и хармонизацију прописа”, платни разред
VIII1, мјесечна нето плата 1.564,22 КМ, мјесечна бруто плата 2.300,25 КМ, 1 извршилац
(- 4.600,50 КМ)
- “Стручни референт за пленарна засиједања Скупштине”, платни разред V3, мјесечна
нето плата 904,92 КМ, мјесечна бруто плата 1.330,72 КМ, 1 извршилац ( - 2.661,44 КМ)
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- “Возач – курир”, платни разред V3, мјесечна нето плата 904,92 КМ, мјесечна бруто
плата 1.330,72 КМ, 1 извршилац ( - 2.661,44 КМ)
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 184 Комисије за буџет.
Амандман број 185

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10020001 – Стручна служба Скупштине, на економском
коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 1.887,58 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на :
▪ смањење периода ангажовања са 6 на 4 мјесеца на позицији:
- “Радник обезбјеђења”, платни разред III6, мјесечна нето плата 686,23 КМ, мјесечна
бруто плата 987,35 КМ, 1 извршилац ( - 1.974,70 КМ),
која се истовремено мијења у позицију:
- “Радник обезбјеђења”, платни разред III6, мјесечна нето плата 686,23 КМ, мјесечна
бруто плата 1.009,13 КМ, 1 извршилац, а због промјене Фонда ПИО Ф БиХ у Фонд ПИО
РС ( + 87,12 КМ)
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 185 Комисије за буџет.
Амандман број 186

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрика
БиХ, на организационом коду 10020001 – Стручна служба Скупштине, на економском
коду 612100 – Допринос на терет послодавца, планирани износ средстава умањити за
1.608,51 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 186 Комисије за буџет.
Амандман број 187
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Правосуђа Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 12040001 – Тужилаштво, на економском коду 611100 Бруто плате, планирани износ средстава се увећава за 25.156,75 КМ и на економском
коду 612100 – Допринос на терет послодавца, планирани износ средстава се увећава
за 4.255,67 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на:
(А) повећање мјесечних нето и бруто плата на сљедећим позицијама:
(1.) „Главни тужилац“, мјесечна нето плата 3.540,76 КМ, мјесечна бруто плата 5.660,97
КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12 мјесеци
која се мијења у позицију:
- „Главни тужилац“, мјесечна нето плата 3.570,47 КМ, мјесечна бруто плата 5.708,47
КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12 мјесеци (+570,00 КМ)
(2.) „Замјеник главног тужиоца“, мјесечна нето плата 3.228,34 КМ, мјесечна бруто плата
5.161,47 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12 мјесеци
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која се мијења у позицију:
- „Замјеник главног тужиоца“, мјесечна нето плата 3.255,42 КМ, мјесечна бруто плата
5.204,76 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12 мјесеци (+519,48 КМ)

(3.) „Тужилац“, мјесечна нето плата 3.103,37 КМ, мјесечна бруто плата 5.070,91 КМ, 4
извршиоца, период ангажовања 12 мјесеци
која се мијења у позицију:
- „Тужилац“, мјесечна нето плата 3.129,41 КМ, мјесечна бруто плата 5.113,45 КМ, 4
извршиоца, период ангажовања 12 мјесеци (+2.041,92 КМ)
(4.) „Тужилац“, мјесечна нето плата 3.103,37 КМ, мјесечна бруто плата 4.961,67 КМ, 3
извршиоца, период ангажовања 12 мјесеци
која се мијења у позицију:
- „Тужилац“, мјесечна нето плата 3.129,41 КМ, мјесечна бруто плата 5.003,30 КМ, 3
извршиоца, период ангажовања 12 мјесеци (+1.498,68 КМ)
(Б) увећање планираних средстава за:
- минули рад у износу од 469,45 КМ и
- регрес у износу од 134,42 КМ,
(Ц) повећање планираних средстава, а на име замјене до повратка с боловања
запосленог на позицији „Стручни сарадник“, платни разред VIII2, мјесечна нето плата
1.693,49 КМ, мјесечна бруто плата 2.490,35 КМ, за 8 мјесеци у износу од 19.922,80 КМ
Образложење:
Повећање износа средстава планираних за бруто плате и доприносе у Тужилаштву је
резултат примјене одредаба члана 5. став 2. Закона о платама судија и тужилаца у
Брчко дистрикту БиХ. Званичан податак Агенције за статистику БиХ, објављен у
саопштењу од 15. 02. 2017. године, је да су просјечне мјесечне нето плате по
запосленом у 2016. години номинално расле за 0,9% у односу на 2015. годину. На овај
начин се износи нето плата тужилаца своде у законске оквире.
Истовремено се планирају и средства за замјену запосленога до повратка са боловања
на позицији „Стручни сарадник“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 187 Комисије за буџет.
Амандман број 188 (ТЕХНИЧКИ)
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Правосуђа Брчко
дистрикта БиХ, на организационом коду 12040001 – Тужилаштво, на економском коду
821300 – Набавка опреме, на капиталном пројекту „Набавка информатичке и друге
опреме“ у износу од 10.318,00 КМ, планирани износ средстава се умањује за 10.000,00
КМ,
а истовремено,
на истом организационом и економском коду, уводи се нови капитални пројекат:
„Додатна средства за набавку новог службеног возила“ у износу од 10.000,00 КМ.
Образложење:
Овим техничким амандманом се обезбјеђују недостајућа средства за набавку новог
службеног возила (у капиталном буџету 2016. године су планирана средства за
набавку новог службеног возила у износу од 40.000,00 КМ ).
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Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 188 Комисије за буџет.
Амандман 189 (ТЕХНИЧКИ)
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11010001 – Кабинет градоначелника, на економском коду
614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
умањити за 600.000,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на сљедеће аналитичке ставке:
614311 – Грантови непрофитним организацијама „Грант Меџлису ИВЗ Брчко за
изградњу вјерских објеката“ у износу од 200.000,00 КМ
- 614311 – Грантови непрофитним организацијама „Грант Српској православној
општини Брчко за изградњу вјерских објеката“ у износу од 200.000,00 КМ
- 614311 – Грантови непрофитним организацијама „Грант Врхбосанској
надбискупији, Брчански деканат, за изградњу вјерских објеката“ у износу од
200.000,00 КМ
а истовремено
у Скупштини Брчко дистрикта БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина
Брчко дистрикта БиХ, на економском коду
614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 600.000,00 КМ а односи се на
увођење нових аналитичких ставки:
-

614311 – Грантови непрофитним организацијама „Грант Меџлису ИВЗ Брчко за
изградњу вјерских објеката“ у износу од 200.000,00 КМ
- 614311 – Грантови непрофитним организацијама „Грант Српској православној
општини Брчко за изградњу вјерских објеката“ у износу од 200.000,00 КМ
- 614311 – Грантови непрофитним организацијама „Грант Врхбосанској
надбискупији, Брчански деканат, за изградњу вјерских објеката“ у износу од
200.000,00 КМ
Комисија је дала сагласност.
-

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 189 Комисије за буџет.
Амадман број 190

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину правосуђа Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 12010001 – Правосудна комисија, на економском коду
611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 17.056,20 КМ и на
економском коду 612100 – Допринос на терет послодавца, планирани износ средстава
умањити за 1.023,37 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење периода
ангажовања са 9 мјесеци на 2 мјесеца на позицији:
- „Стручни сарадник“, платни разред VIII2, мјесечна нето плата 1.693,49 КМ, мјесечна
бруто плата 2.436,60 КМ, 1 извршилац
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 190 Комисије за буџет.
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Амадман број 191
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Правосуђа Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 12010001 – Правосудна комисија, на економском коду
613900 – Уговорене услуге, планирани износ средстава умањити за 100.000,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на аналитичку ставку 613991 –
Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Трошкови извршења казни затвора“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 191 Комисије за буџет.
Амандман број 192
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Правосуђа Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 12020001 – Основни суд, на економском коду 611100 –
Бруто плате, планирани износ средстава се умањује за 175.400,86 КМ и на
економском коду 612100 – Допринос на терет послодавца, планирани износ средстава
се умањује за 5.537,14 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на:
(А) смањење периода ангажовања са 9 мјесеци на 4 мјесеца на позицијама:
- „Курир“, платни разред III6, мјесечна нето плата 686,23 КМ, мјесечна бруто плата
1.009,13 КМ, 2 извршиоца (-10.091,30 КМ)
- „Курир“, платни разред III6, мјесечна нето плата 686,23 КМ, мјесечна бруто плата
987,35 КМ, 1 извршилац (-4.936,75 КМ)
(Б) повећање мјесечних нето и бруто плата и смањење броја извршилаца на
сљедећим позицијама:
(1) „Предсједник“, мјесечна нето плата 3.332,47 КМ, мјесечна бруто плата 5.445,26 КМ,
1 извршилац, период ангажовања 12 мјесеци,
која се мијења у позицију:
- „Предсједник“, мјесечна нето плата 3.360,43 КМ, мјесечна бруто плата 5.490,94 КМ, 1
извршилац, период ангажовања 12 мјесеци ( +548,16 КМ)
(2) „Судија – Шеф Одјељења“, мјесечна нето плата 3.303,37 КМ, мјесечна бруто плата
5.281,43 КМ, 2 извршиоца, период ангажовања 12 мјесеци
која се мијења у позицију:
- „Судија – Шеф Одјељења“, мјесечна нето плата 3.339,44 КМ, мјесечна бруто плата
5.339,10 КМ, 2 извршиоца, период ангажовања 12 мјесеци ( + 1.384,08 КМ)
(3) „Судија“, мјесечна нето плата 3.103,37 КМ, мјесечна бруто плата 5.070,91 КМ, 10
извршилаца, период ангажовања 12 мјесеци
која се мијења у позиције:
- „Судија“, мјесечна нето плата 3.129,41 КМ, мјесечна бруто плата 5.113,45 КМ, 8
извршилаца, период ангажовања 12 мјесеци ( - 117.618,00 КМ) и
- „Судија“, мјесечна нето плата 3.129,41 КМ, мјесечна бруто плата 5.003,30 КМ, 0
извршилаца, период ангажовања 0 мјесеци
(4) „Судија“, мјесечна нето плата 3.103,37 КМ, мјесечна бруто плата 4.961,67 КМ, 6
извршилаца, период ангажовања 12 мјесеци
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која се мијења у позицију:
- „Судија“, мјесечна нето плата 3.129,41 КМ, мјесечна бруто плата 5.003,30 КМ, 7
извршилаца, период ангажовања 12 мјесеци ( + 63.036,96 КМ)
(5) - „Судија-додатни на одређено вријеме“, мјесечна нето плата 3.103,37 КМ, мјесечна
бруто плата 5.070,91 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12 мјесеци
која се мијења у позицију:
- „Судија-додатни на одређено вријеме“, мјесечна нето плата 3.129,41 КМ, мјесечна
бруто плата 5.113,45 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 6 мјесеци (-30.170,22 КМ)
(6) - „Судија – додатни на одређено вријеме“, мјесечна нето плата 3.103,37 КМ,
мјесечна бруто плата 4.961,67 КМ, 2 извршиоца, период ангажовања 12 мјесеци
која се мијења у позиције:
- „Судија – додатни на одређено вријеме“, мјесечна нето плата 3.129,41 КМ, мјесечна
бруто плата 5.003,30 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12 мјесеци и
„Судија – додатни на одређено вријеме“, мјесечна нето плата 3.129,41 КМ, мјесечна
бруто плата 5.113,45 КМ, 0 извршилаца, период ангажовања 0 мјесеци (-59.040,48 КМ)
(Ц) смањење планираних средстава за:
- минули рад у износу од 13.863,01 КМ и
- регрес у износу од 4.650,30 КМ
Образложење:
Овим амандманом врши се корекција нето плата судија за 0,9%, у складу са
примјеном одредаба члана 5. став 2. Закона о платама судија и тужилаца у Брчко
дистрикту БиХ. Званичан податак Агенције за статистику БиХ, објављен у саопштењу
од 15. 02. 2017. године, је да су просјечне мјесечне нето плате по запосленом у 2016.
години номинално расле за 0,9% у односу на 2015. годину. На овај начин се износи
нето плата судија своде у законске оквире. Без обзира на законско повећање
појединачних плата судија, овим амандманом се планирана средства за бруто плате и
доприносе умањују из разлога што је на појединим позицијама дошло до смањења
броја извршилаца, односно, смањења периода ангажовања.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 192 Комисије за буџет.
Амандман број 193

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину правосуђа Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 12030001 – Апелациони суд, на економском коду 611100
- Бруто плате, планирани износ средстава се умањује за 18.671,60 КМ и на
економском коду 612100 – Допринос на терет послодавца, планирани износ средстава
се умањује за 605,26 КМ.
Наведено умањење планираних средстава се односи на:
(А) смањење периода ангажовања са 9 мјесеци на 4 мјесеци на позицијама:
- „Стручно-правни сарадник, платни разред VIII2, мјесечна нето плата 1.693,49 КМ,
мјесечна бруто плата 2.436,60 КМ, 1 извршилац ( - 12.183,00 КМ) и
- „Стручно-правни сарадник, платни разред VIII2, мјесечна нето плата 1.693,49 КМ,
мјесечна бруто плата 2.490,35 КМ, 1 извршилац ( - 12.451,75 КМ)
(Б) повећање мјесечних нето и бруто плата на сљедећим позицијама:
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(1) „Предсједник“, мјесечна нето плата 3.644,90 КМ, мјесечна бруто плата 5.955,77 КМ,
1 извршилац, период ангажовања 12 мјесеци
која се мијења у позицију:
- „Предсједник“, мјесечна нето плата 3.675,48 КМ, мјесечна бруто плата 6.005,73 КМ, 1
извршилац, период ангажовања 12 мјесеци (+599,52 КМ)
(2) „Судија – шеф Одјељења“, мјесечна нето плата 3.532,47 КМ, мјесечна бруто плата
5.772,06 КМ, 2 извршиоца, период ангажовања 12 мјесеци
која се мијења у позицију:
- „Судија – шеф Одјељења“, мјесечна нето плата 3.570,47 КМ, мјесечна бруто плата
5.834,15 КМ, 2 извршиоца, период ангажовања 12 мјесеци (+1.490,16 КМ)
(3) - „Судија – шеф Одјељења“, мјесечна нето плата 3.532,47 КМ, мјесечна бруто плата
5.647,71 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12 мјесеци
која се мијења у позицију:
- „Судија – шеф Одјељења“, мјесечна нето плата 3.570,47 КМ, мјесечна бруто плата
5.708,47 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12 мјесеци (+729,12 КМ)
(4) - „Судија“, мјесечна нето плата 3.332,47 КМ, мјесечна бруто плата 5.445,26 КМ, 2
извршиоца, период ангажовања 12 мјесеци
која се мијења у позицију:
- „Судија“, мјесечна нето плата 3.360,63 КМ, мјесечна бруто плата 5.490,94 КМ, 2
извршиоца, период ангажовања 12 мјесеци (+1.096,32 КМ)
(5) - „Судија“, мјесечна нето плата 3.332,47 КМ, мјесечна бруто плата 5.327,95 КМ, 2
извршиоца, период ангажовања 12 мјесеци
која се мијења у позицију:
- „Судија“, мјесечна нето плата 3.360,63 КМ, мјесечна бруто плата 5.372,65 КМ, 2
извршиоца, период ангажовања 12 мјесеци (+1.072,80 КМ)
(Ц) увећање планираних средстава за:
- минули рад у износу од 785,72 КМ и
- регрес у износу од 189,51 КМ
Образложење:
Овим амандманом врши се корекција нето плата судија за 0,9%, у складу са
примјеном одредаба члана 5. став 2. Закона о платама судија и тужилаца у Брчко
дистрикту БиХ. Званичан податак Агенције за статистику БиХ, објављен у саопштењу
од 15. 02. 2017. године, је да су просјечне мјесечне нето плате по запосленом у 2016.
години номинално расле за 0,9% у односу на 2015. годину. На овај начин се износи
нето плата судија своде у законске оквире. Без обзира на законско повећање
појединачних плата судија, овим амандманом се планирана средства за бруто плате и
доприносе умањују из разлога што је на појединим позицијама дошло до смањења
периода ангажовања.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 193 Комисије за буџет.
Амандман број 194

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину правосуђа Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 12050001 – Правобранилаштво, на економском коду
611100 - Бруто плате, планирани износ средстава се умањује за 97.283,88 КМ и на
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економском коду 612100 – Допринос на терет послодавца планирани износ средстава
се умањује за 6.894,52 КМ.
Наведено умањење планираних средстава се односи на:
(А) повећање мјесечних нето и бруто плата и смањење периода ангажовања на
сљедећим позицијама:
(1) „Правобранилац“, мјесечна нето плата 3.360,54 КМ, мјесечна бруто плата 5.437,95
КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12 мјесеци
која се мијења у позицију:
- „Правобранилац“, мјесечна нето плата 3.371,84 КМ, мјесечна бруто плата 5.509,59
КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12 мјесеци (+859,68 КМ)
(2) „Замјеник правобраниоца“, мјесечна нето плата 3.105,29 КМ, мјесечна бруто плата
5.064,09 КМ, 3 извршиоца, период ангажовања 12 мјесеци
која се мијења у позиције:
- „Замјеник правобраниоца“, мјесечна нето плата 3.115,75 КМ, мјесечна бруто плата
5.091,13 КМ, 2 извршиоца, период ангажовања 12 мјесеци ( + 648,96 КМ)
- „Замјеник правобраниоца“, мјесечна нето плата 3.115,75 КМ, мјесечна бруто плата
5.091,13 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 7 мјесеци (-25.131,17 КМ)
(3) „Замјеник правобраниоца“, мјесечна нето плата 3.105,29 КМ, мјесечна бруто
4.955,00 КМ, 4 извршиоца, период ангажовања 12 мјесеци
која се мијења у позиције:
- „Замјеник правобраниоца“, мјесечна нето плата 3.115,75 КМ, мјесечна бруто
4.981,46 КМ, 2 извршиоца, период ангажовања 12 мјесеци ( + 635,04 КМ)
- „Замјеник правобраниоца“, мјесечна нето плата 3.115,75 КМ, мјесечна бруто
4.981,46 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 4 мјесеца ( - 39.534,16 КМ)
- „Замјеник правобраниоца“, мјесечна нето плата 3.115,75 КМ, мјесечна бруто
4.981,46 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 7 мјесеци (-24.589,78 КМ)

плата

плата
плата
плата

(Б) смањење планираних средстава за:
- минули рад у износу од 8.097,31 КМ и
- регрес у износу од 2.075,14 КМ
Образложење:
Овим амандманом врши се корекција нето плата правобранилаца за 0,9%, у складу са
примјеном одредаба члана 5. став 2. Закона о платама судија и тужилаца у Брчко
дистрикту БиХ и члана 76 став 1 Закона о Правобраниоцима Брчко дистрикта БиХ..
Званичан податак Агенције за статистику БиХ, објављен у саопштењу од 15. 02. 2017.
године, је да су просјечне мјесечне нето плате по запосленом у 2016. години
номинално расле за 0,9% у односу на 2015. годину. На овај начин се износи нето плата
правобранилаца своде у законске оквире. Без обзира на законско повећање
појединачних плата правобранилаца и замјеника правобранилаца, овим амандманом
се планирана средства за бруто плате и доприносе умањују из разлога што је на
позицијама замјеника правобранилаца за два извршиоца смањен период ангажовања
са 12 на 9 мјесеци а за једног извршиоца смањен период ангажовања са 12 на 4
мјесеца.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 194 Комисије за буџет.
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Амандман 195
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Правосуђа Брчко дистрикта
БиХ, на организацином коду 12040001 – Тужилаштво, на економском коду 611200 –
Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника, планирани износ средстава
умањити за 15.000,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на аналитичку ставку 611231 –
Накнаде за привремене и повремене послове.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 195 Комисије за буџет.
Амандман број 196

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Дирекције зас финансије, на
организационом коду 16030002 – Судске пресуде и рјешења, судска и вансудска
поравнања, на економском коду 613900 – Уговорене услуге , планирани износ
средстава умањити за 1.000.000,00 КМ, аналитичка ставка 613991 – Остале
неспоменуте услуге и дажбине – „Судске пресуде и рјешења, судска и вансудска
поравнања“
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 196 Комисије за буџет.
Амандман број 197

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17010001 – Пододјељење за
привредни развој, на економском коду 614500 – Субвенције приватним предузећима,
на аналитичкој ставци 614511 – Субвенције приватним предузећима – „Субвенције
приватним предузећима (у складу са Законом о подстицају у привреду Брчко дистрикта
БиХ)“, планирани износ средстава умањити за 175.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 197 Комисије за буџет.
Амандман број 198

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18020001 – Пододјељење за
пољопривреду, на економском коду 614200 – Грантови појединцима, планирани износ
средстава умањити за 175.000,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614239 –
Остали грантови појединцима – „Подстицаји у пољопривреди“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 198 Комисије за буџет.
Амандман број 199 (ТЕХНИЧКИ)
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050017 – Стручна служба предшколског и основног
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образовања, на економском коду 613900 – Уговорене услуге, аналитичка ставка 613936
– Услуге по уговорима о дјелу, комисије и други незапослени, планирани износ
средстава умањити за 6.000,00 КМ.
А истовремено,
на организационом коду 20030001 – Пододјељење за заједничке послове, планирани
износ средстава увећати за 6.000,00 КМ, на сљедећим економским кодовима и
аналитичким ставкама:
▪ економски код 613100 – Путни трошкови, аналитичка ставка 613114 – Трошкови
смјештаја за службена путовања у земљи, у износу од 1.000,00 КМ.
▪ економски код 613100 – Путни трошкови, аналитичка ставка 613124 – Трошкови
смјештаја за службена путовања у иностранству, у износу од 3.000,00 КМ и
▪ економски код 613700 – Издаци за текуће одржавање, аналитичка ставка 613723 –
Услуге оправки и одржавања возила, у износу од 2.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 199 Комисије за буџет.
Амандман број 200 (ТЕХНИЧКИ)

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20020001 – Подододјељење – Педагошка институција, на
економском коду 613900 – Уговорене услуге, аналитичка ставка 613922 – Услуге
стручног образовања, планирани износ средстава умањити за 2.500,00 КМ,
а истовремено,
на истом организационом коду, на економском коду 613100 – Путни трошкови,
планирани износ средстава увећати за 2.500,00 КМ, на сљедећим аналитичким
ставкама:
- 613124 – Трошкови смјештаја за службена путовања у иностранству, у износу од
1.500,00 КМ и
- 613127 – Остали трошкови службеног пута – „Набавка авио карте“ у износу од
1.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 200 Комисије за буџет.
Амандман број 201 (ТЕХНИЧКИ)

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20070001 – Пододјељење за високо образовање и науку, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, на аналитичкој
ставци 614311 – Грантови непрофитним организацијама, планираној у износу од
418.000,00 КМ, додаје се описни дио аналитичке ставке, и то:
„Грант Универзитету у Источном Сарајеву, организациона јединица Економски
факултет Брчко у износу од 167.000,00 КМ; Грант Универзитету у Сарајеву,
организационе јединице Брчко (Пољопривредно-прехрамбени и Природноматематички факултет) у износу од 167.000,00 КМ и Грант Свеучилишту у
Мостару, организациона јединица Брчко (Односи с јавношћу) у износу од
84.000,00 КМ“
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 201 Комисије за буџет.
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Амандман број 202 (ТЕХНИЧКИ)
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за расељена лица,
избјеглице и стамбена питања, на организационом коду 22010001, на економском коду
613900 – Уговорене услуге, на аналитичкој ставци 613911 – Услуге медија, планирани
износ средстава умањити за 2.280,00 КМ,
а истовремено,
на истом организационом и економском коду, на аналитичкој ставци 613936 – Услуге
по уговорима о дјелу, комисије и други незапослени, планирани износ средстава
увећати за 2.280,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 202 Комисије за буџет.
Амандман број 203

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за стручне и административне
послове, на организационом коду 15020001 – Пододјељење за информатику , на
економском коду 821300 - Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Опрема (намјештај, компјутерска опрема, остала канцеларијска опрема)“ у износу
од 625,61 КМ.
Образложење:
У буџету за 2014. годину на наведеној позицији постоје расположива средства.
Поступак набавке је у току, наведена средства потребно је планирати у 2017.години.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 203 Комисије за буџет.
Амандман број 204
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за стручне и административне
послове, на организационом коду 15020001 – Пододјељење за информатику, на
економском коду 821300 - Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Мониторинг система Дата центра“ у износу од 7.000,00 КМ.
Образложење:
У буџету за 2014. годину на наведеној позицији постоје расположива средства.
Поступак набавке је у току, наведена средства потребно је планирати у 2017.години.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 204 Комисије за буџет.
Амандман број 205
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за стручне и административне
послове, на организационом коду 15020001 – Пододјељење за информатику, на
економском коду 821300 - Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат:
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„Резервно напајање Дата центра ел. енергијом, климатизација, вентилација и
заштита“, у износу од 9.991,85 КМ.
Образложење:
У буџету за 2014. годину на позицији „Резервно напајање Дата центра ел. енергијом“,
постоје расположива средства, наведеној позицији се допуњује називи сада треба да
гласи:
„Резервно напајање Дата центра ел. енергијом, климатизација, вентилација и заштита“.
Поступак набавке је у току, наведена средства је потребно планирати у 2017. години.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 205 Комисије за буџет.
Амандман број 206

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за стручне и административне
послове, на организационом коду 15020001 – Пододјељење за информатику, на
економском коду 821300 - Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Компјутерска опрема, ормари, столови и столице“, у износу од 1.605,36 КМ.
Образложење:
У буџету за 2014. годину на наведеној позицији постоје расположива средства.
Поступак набавке је у току, наведена средства потребно је планирати у 2017. години.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 206 Комисије за буџет.
Амандман број 207
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за стручне и административне
послове, на организационом коду 15020001 – Пододјељење за информатику, на
економском коду 821300 - Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Консолидација ИТ инфраструктуре и ИП телефоније“ у износу од 13.079,96 КМ.
Образложење:
У буџету за 2014. годину на наведеној позицији постоје расположива средства.
Поступак набавке је у току, наведена средства потребно је планирати у 2017. години.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 207 Комисије за буџет.
Амандман број 208
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за стручне и административне
послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ , на
економском коду 821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови
капитални пројекат:
„Реконструкција, санација и инвестиционо одржавање зграде МЗ Уловић“ у износу
од 15.000,00 КМ.
Образложење:
У буџету за 2014. годину на наведеној позицији постоје расположива средства.
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У току је рјешавање имовинско-правних односа за предвиђену парцелу, наведена
средства потребно је планирати у 2017. години, како би се и утрошила за намјене за које
су планиране.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 208 Комисије за буџет.
Амандман број 209

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за стручне и административне
послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ , на
економском коду 821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови
капитални пројекат:
„Реконструкција зграде МЗ Крепшић 2“ у износу од 11.649,04 КМ.
Образложење:
У буџету за 2014. годину на наведеној позицији постоје расположива средства.
Постојао је спор око рјешавања статуса земљишне парцеле. Недостатци су отклоњени а
реализација пројекта започета, наведена средства потребно је планирати у 2017. години
како би се и утрошила за намјене за које су планиране.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 209 Комисије за буџет.
Амандман број 210

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за стручне и административне
послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ , на
економском коду 821300 – Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Набавка рачунара и штампача за МЗ Поточари“ у износу од 1.000,00 КМ.
Образложење:
У буџету за 2014. годину на наведеној позицији постоје расположива средства.
Наведена средства потребно је планирати у 2017. години како би се и утрошила за
намјене за које су планиране.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 210 Комисије за буџет.
Амандман број 211

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за стручне и административне
послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ , на
економском коду 821200 - Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Изградња зграде МЗ Горице“ у износу од 10.000,00 КМ.
Образложење:
У буџету за 2014. годину на наведеној позицији постоје расположива средства.
Прибављени локациони услови, отпочела реализација пројекта, због истека грађевинске
сезоне и оправданог ризика наведена средства се нису могла утрошити, наведени износ је
потребно планирати у 2017. години.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 211 Комисије за буџет.
Амандман број 212
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за стручне и административне
послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ , на
економском коду 821200 - Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Изградња објекта МЗ Плазуље“ у износу од 78.076,00 КМ.
Образложење:
У буџету за 2014. годину на наведеној позицији постоје расположива средства.
Отпочела реализација пројекта, због истека грађевинске сезоне и оправданог ризика
средства се нису могла реализовати, наведени износ је потребно планирати у 2017.
години.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 212 Комисије за буџет.
Амандман број 213

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за стручне и административне
послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ , на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови
капитални пројекат:
„Реконструкција и санација монтажних објеката МЗ – Доградња сале за састанке
40м2 за МЗ Марковић Поље 20.000,00, Исламовац 20.000,00 и Горице 20.000,00 КМ“ у
износу од 60.000,00 КМ.
Образложење:
У буџету за 2014. годину на наведеној позицији постоје расположива средства (Доградња
сале за састанке 40м2 за МЗ Слијепчевићи 18.000,00 КМ је завршена, потребно је
резервисати Марковић Поље 20.000,00, Исламовац 20.000,00 и МЗ Горице 20.000,00 КМ).
Отпочела реализација пројекта, због истека грађевинске сезоне и оправданог ризика
средства се
нису могла реализовати, наведени износ је потребно планирати у 2017. години.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 213 Комисије за буџет.
Амандман број 214

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за привредни развој, спорт и
културу, на организационом коду 17010001 - Пододјељење за привредни развој, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина уводи се нови капитални пројекат: „Изградња
инфраструктуре за индустријске зоне и зоне рада индустрије“ у износу од 17.820,10 КМ.
Образложење:
У капиталном буџету за 2014. годину на позицији „Изградња инфраструктуре за
индустријске зоне и зоне рада индустрије“ била су планирана средства у износу од
481.693,13 КМ, од чега су, до данас, по потписаним уговорима утрошена средства у
укупном износу од 463.873,03 КМ.
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У циљу обезбјеђења средстава за наставак финансирања по већ потписаним уговорима,
потребно је средства у укупном износу од 17.820,10 КМ амандмански пренијети из
капиталног буџета за 2014. годину у капитални буџет за 2017. годину и то за сљедеће
потписане уговоре:
а) Предмет уговора: ‘’Изградња ТС 10/0,4 kV са прикључним 10 kV далеководом –
фарма Дубраве''
Извођач: ''ЕЛЕКТРО ЕМ'' с. п. Брчко
Вриједност уговора: 48.715,00 КМ
До сада плаћено по овом уговору: 43.800,00 КМ
Остало још да се плати: 4.915,00 КМ
б) Предмет уговора: ‘'Изградња ТС 10/0,4 kV са прикључним 10 kV далеководом –
фарма Д. Буквик, Гравиште''
Извођач: ''CONRAM'' д.о.о. Брчко
Вриједност уговора: 60.851,70 КМ
До сада плаћено по овом уговору: 47.946,60 КМ
Остало још да се плати: 12.905,10 КМ
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 214 Комисије за буџет.
Амандман број 215

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за привредни развој, спорт и
културу, на организационом коду 17020001 - Пододјељење за туризам, културу и спорт, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина уводи се нови капитални пројекат:
„Наставак изградње игралишта за мале спортове код скретања за шљункару у МЗ
Грбавица“ у износу од 10.000,00 КМ.
Образложење:
У капиталном буџету за 2014. годину на позицији ''Наставак изградње игралишта за
мале спортове код скретања за шљункару у МЗ Грбавица'' била су планирана средства
у износу од 10.000,00 КМ.
Потребно је ова средства амандмански пренијети у капитални буџет за 2017. годину ради
обезбјеђења средстава за финансирања овог пројекта.
Напомена: Поред напријед наведених средстава за изградњу овог игралишта планирана
су средства и у капиталном буџету за 2016. годину у износу од 14.532,00 КМ, урађен је
идејни пројекат али средстава нису утрошена јер су укупна расположива планирана
средства недовољна за почетак изградње односно реализацију овог пројекта.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 215 Комисије за буџет.
Амандман број 216
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за привредни развој, спорт и
културу, на организационом коду 17020001 - Пододјељење за туризам, културу и спорт, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина уводи се нови капитални пројекат:
„Изградња еко-излетишта поред корита ријеке Грчице – ''Јозино брдо'' у МЗ
Грчица“ у износу од 35.250,27 КМ.
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Образложење:
У капиталном буџету за 2014. годину на позицији ''Изградња еко-излетишта поред
корита ријеке Грчице - ''Јозино брдо'' у МЗ Грчица'' била су планирана средства у износу
од 40.398,27 КМ, од чега је, до данас, потписан уговор и утрошена средства у износу од
5.148,00 КМ за израду пројектне документације.
За преостала неутрошена средства у износу од 35.250,27 КМ предлажемо амандман којим
ћемо ова неутрошена средства пренијети у капитални буџет за 2017. годину ради
обезбјеђења средстава за наставак финансирања овог пројекта.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 216 Комисије за буџет.
Амандман број 217

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за привредни развој, спорт и
културу, на организационом коду 17020001 - Пододјељење за туризам, културу и спорт, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина уводи се нови капитални пројекат:
„Завршетак радова на фудбалском игралишту у МЗ Приједор“ у износу од
13.811,64 КМ.
Комисија је дала сагласност.
Образложење:
У капиталном буџету за 2014. годину на позицији ''Завршетак радова на фудбалском
игралишту у МЗ Приједор'' била су планирана средства у износу од 13.811,64 КМ.
Потребно је ова средства амандмански пренијети у капитални буџет за 2017. годину ради
обезбјеђења средстава за финансирања овог пројекта.
Напомена: Поред напријед наведених средстава за изградњу овог игралишта планирана
су средства и у капиталном буџету за 2016. годину у износу од 6.707,62 КМ, урађен је
Изведбени пројекат изграђених објеката игралишта, свлачионице, трибина и ограде и
изградњу нових трибина на игралишту НК Динамо у МЗ Приједор, али средстава нису
утрошена јер су укупна расположива планирана средства недовољна за наставак
изградње, односно реализацију овог пројекта.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 217 Комисије за буџет.
Амандман број 218

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за привредни развој, спорт и
културу, на организационом коду 17020001 - Пододјељење за туризам, културу и спорт, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање уводи се нови
капитални пројекат:
„Реконструкција и обнова Куле у Бијелој за потребе туризма“ у износу од
30.000,00 КМ.
Образложење:
У капиталном буџету за 2014. годину на позицији: ''Реконструкција и обнова Куле у
Бијелој за потребе туризма'' била су планирана средства у износу од 30.000,00 КМ.
У току 2016. године поништен је расписани тендер (јер није било квалификованих понуда)
за реконструкцију, санацију и ревитализацију Куле у Бијелој (I фаза) па предлажемо овај
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амандман којим ћемо неутрошена средства у износу од 30.000,00 КМ пренијети у
капитални буџет за 2017. годину ради обезбјеђења средстава за финансирање овог
пројекта и расписивање поновљеног тендера.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 218 Комисије за буџет.
Амандман број 219

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за привредни развој, спорт и
културу, на организационом коду 17020001 - Пододјељење за туризам, културу и спорт, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање уводи се нови
капитални пројекат:
„Уређење локалитета Петковача за потребе туризма“ у износу од 44.697,00 КМ.
Образложење:
У капиталном буџету за 2014. годину на позицији: ''Уређење локалитета Петковача за
потребе туризма'' била су планирана средства у износу од 51.600,00 КМ, од чега је, до
данас, потписан уговор и утрошена средства у износу од 6.903,00 КМ за израду изведбене
пројектне документације.
За преостала неутрошена средства у износу од 44.697,00 КМ предлажемо амандман
којим ћемо ова неутрошена средства пренијети у капитални буџет за 2017. годину ради
обезбјеђења средстава за наставак финансирања овог пројекта (већ је урађена тендерска
документација за уређење излетишта Петковача (I фаза) и тендер би се расписао одмах
по усвајању буџета за 2017. годину).
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 219 Комисије за буџет.
Амандман број 220

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за привредни развој, спорт и
културу, на организационом коду 17020001 - Пододјељење за туризам, културу и спорт, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина уводи се нови капитални пројекат:
„Почетак изградње помоћног игралишта ФК ''Грчица'' на Барешу“ у износу од
19.461,80 КМ.
Образложење:
У капиталном буџету за 2014. годину на позицији ''Почетак изградње помоћног
игралишта ФК ''Грчица'' на Барешу'' била су планирана средства у износу од 20.000,00
КМ, од чега је, до данас, потписан уговор и утрошена средства у износу од 538,20 КМ за
израду идејног пројекта.
Преостала расположива средства у износу од 19.461,80 КМ нису утрошена из разлога што
није утврђена локација за изградњу помоћног игралишта ФК ''Грчица'' .
Потребно је ова средства амандмански пренијети у капитални буџет за 2017. годину ради
обезбјеђења средстава за финансирања овог пројекта.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 220 Комисије за буџет.
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Амандман број 221
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за привредни развој, спорт и
културу, на организационом коду 17020001 - Пододјељење за туризам, културу и спорт, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина уводи се нови капитални пројекат:
„Изградња фудбалског стадиона у МЗ Горњи Брезик“ у износу од 30.000,00 КМ.
Образложење:
У капиталном буџету за 2014. годину на позицији ''Изградња фудбалског стадиона у МЗ
Горњи Брезик'' била су планирана средства у износу од 30.000,00 КМ, од чега је, до
данас, расписан тендер и потписан уговор за ''Изградњу фудбалског игралишта у МЗ
Горњи Брезик'' у укупној вриједности од 63.441,94 КМ .
У току је реализација сљедећег потписаног уговора:
Предмет уговора: ЛОТ 5 - ''Изградња фудбалског игралишта у МЗ Горњи Брезик''
Извођач: ''GRADNJA COP'' д. о. о. Брчко
Вриједност уговора: 63.441,94 КМ
Финансирање из капиталних буџета за 2014. и 2015. годину (са ове позиције из
капиталног буџета за 2014. годину у износу од 30.000,00 КМ)
До сада плаћено по овом уговору: 0,00 КМ
Из горенаведеног разлога, предлажемо амандман којим ћемо укупна неутрошена
средства из капиталног буџета за 2014. годину у износу од 30.000,00 КМ пренијети у
капитални буџет за 2017. годину ради обезбјеђења средстава за наставак финансирања
овог пројекта по потписаном уговору.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 221 Комисије за буџет.
Амандман број 222

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за привредни развој, спорт и
културу, на организационом коду 17020001 - Пододјељење за туризам, културу и спорт, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина уводи се нови капитални пројекат:
„Изградња фудбалског игралишта у МЗ Горњи Брезик“ у износу од 26.490,00 КМ.
Образложење:
У капиталном буџету за 2014. годину на позицији ''Изградња фудбалског игралишта у
МЗ Горњи Брезик'' била су планирана средства у износу од 30.000,00 КМ, од чега је, до
данас, потписан уговор и утрошена средства у износу од 3.510,00 КМ за израду
изведбене пројектне документације за изградњу фудбалског игралишта са пратећим
садржајима у МЗ Горњи Брезик.
За преостала расположива средства у износу од 26.490,00 КМ је расписан тендер и
потписан уговор за ''Изградњу фудбалског игралишта у МЗ Горњи Брезик'' у укупној
вриједности од 63.441,94 КМ.
У току је реализација сљедећег потписаног уговора:
Предмет уговора: ЛОТ 5 - ''Изградња фудбалског игралишта у МЗ Горњи Брезик''
Извођач: ''GRADNJA COP'' д. о. о. Брчко
Вриједност уговора: 63.441,94 КМ
Финансирање из капиталних буџета за 2014. и 2015. годину (са ове позиције из
капиталног буџета за 2014. годину у износу од 26.490,00 КМ)
До сада плаћено по овом уговору: 0,00 КМ
Из горенаведеног разлога, предлажемо амандман којим ћемо укупна неутрошена
средства из капиталног буџета за 2014. годину у износу од 26.490,00 КМ пренијети у
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капитални буџет за 2017. годину ради обезбјеђења средстава за наставак финансирања
овог пројекта по потписаном уговору.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 222 Комисије за буџет.
Амандман број 223
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за привредни развој, спорт и
културу, на организационом коду 17020001 - Пододјељење за туризам, културу и спорт, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина уводи се нови капитални пројекат:
„Наставак изградње терена малих спортова у МЗ Плазуље“ у износу од 25.000,00
КМ.
Образложење:
У капиталном буџету за 2014. годину на позицији: ''Наставак изградње терена малих
спортова у МЗ Плазуље'' била су планирана средства у износу од 25.000,00 КМ.
У току 2016. године расписан је тендер за израду пројектне документације за изградњу
терена за мале спортове у МЗ Плазуље (пројектовање се финансира из капиталног буџета
за 2016. годину) па предлажемо овај амандман којим ћемо неутрошена средства у износу
од 25.000,00 КМ из капиталног буџета за 2014. годину пренијети у капитални буџет за
2017. годину ради обезбјеђења средстава за наставак финансирања овог пројекта
односно за расписивање тендера за извођење радова по завршетку израде пројектне
документације.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 223 Комисије за буџет.
Амандман број 224

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за привредни развој, спорт и
културу, на организационом коду 17020001 - Пододјељење за туризам, културу и спорт, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање уводи се нови
капитални пројекат:
„Довршетак реконструкције Дома културе у Горњем Рахићу“ у износу од 770,65
КМ.
Образложење:
У капиталном буџету за 2014. годину на позицији: ''Довршетак реконструкције Дома
културе у Горњем Рахићу'' била су планирана средства у износу од 26.017,02 КМ, од чега
су, до данас, потписани уговори и утрошена средства у износу од 25.246,37 КМ за
извођење радова на реконструкцији Дома културе у МЗ Горњи Рахић.
За преостала неутрошена средства у износу од 770,65 КМ предлажемо амандман којим
ћемо ова неутрошена средства пренијети у капитални буџет за 2017. годину ради
обезбјеђења средстава за наставак финансирања овог пројекта (за кречење просторија
Дома културе).
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 224 Комисије за буџет.
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Амандман број 225
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за привредни развој, спорт и
културу, Пододјељење за туризам, културу и спорт, организациони код 17020001, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина уводи се нова позиција:
„Наставак изградње фудбалског игралишта и свлачионица у МЗ Мујкићи“ у
износу од 3.585,58 КМ.
Образложење:
У капиталном буџету за 2014. годину на позицији: ''Наставак изградње фудбалског
игралишта и свлачионица у МЗ Мујкићи'' била су планирана средства у износу од
75.000,00 КМ, од чега су, до данас, потписани уговори и утрошена средства у укупном
износу од 71.414,42 КМ за извођење радова на изградњи трибине са свлачионицама и
заштитних мрежа на фудбалском игралишту у МЗ Мујкићи.
За преостала неутрошена средства у износу од 3.585,58 КМ предлажемо амандман којим
ћемо ова неутрошена средства пренијети у капитални буџет за 2017. годину ради
обезбјеђења средстава за наставак финансирања овог пројекта.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 225 Комисије за буџет.
Амандман број 226

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за привредни развој, спорт и
културу, на организационом коду 17020001 - Пододјељење за туризам, културу и спорт, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина уводи се нови капитални пројекат:
„Изградња спортско рекреативног центра у МЗ Доња Скакава“ у износу од
12.410,27 КМ.
Образложење:
У капиталном буџету за 2014. годину на позицији: ''Изградња спортско-рекреативног
центра у МЗ Доња Скакава'' била су планирана средства у износу од 30.000,00 КМ, од
чега је, до данас, потписан уговор и утрошена средства у укупном износу од 17.589,73 КМ
за извођење радова на изградњи терена за мале спортове у МЗ Доња Скакава.
За преостала неутрошена средства у износу од 12.410,27 КМ предлажемо амандман
којим ћемо ова неутрошена средства пренијети у капитални буџет за 2017. годину ради
обезбјеђења средстава за наставак финансирања овог пројекта.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 226 Комисије за буџет.
Амандман број 227

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за привредни развој, спорт и
културу, на организационом коду 17020001 - Пододјељење за туризам, културу и спорт, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина уводи се нови капитални пројекат:
„Почетак изградње еко излетишта у МЗ Попово Поље“' у износу од 1.162,37 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 227 Комисије за буџет.
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Амандман број 227/а
У Предлогу буџета за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта БиХ, на организационом
коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на економском коду 614300 – Грантови
непрофитним организацијама, планирани износ средстава увећати за 28.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант МЗ Попово Поље за наставак изградње
цркве у Поповом Пољу“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 227/а Комисије за буџет.
Амандман број 228

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
пољопривреду, шумарство и водопривреду, на организационом коду 18030001 –
Пододјељење за шумарство и водопривреду, на економском коду 821600 –
Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани износ средстава увећати за
5.389,30 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак изградње потпорних зидова у кориту Рашљанске ријеке и
Сутичког потока у МЗ Рашљани“.
Образложење:
На основу одобрених средстава у капиталном буџету за 2014. годину
започети су радови на изградњи аб зидова у кориту Рашљанске ријеке при
чему је у буџету преостало 5.389,30 КМ. Како би се радови на изградњи аб
зидова који су испројектовани у кориту Сутичког потока и Рашљанске ријеке
наставили, наведени износ од 5.389,30 КМ потребно је планирати у 2017.
години.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 228 Комисије за буџет.
Амандман број 229
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
пољопривреду, шумарство и водопривреду, на организационом коду 18030001 –
Пододјељење за шумарство и водопривреду, на економском коду 821600 –
Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани износ средстава увећати за
14.790,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Израда техничке документације и изградња потпорних зидова у кориту
Рашљанске ријеке и Сутичког потока у МЗ Рашљани“.
Образложење:
На основу одобрених средстава у капиталном буџету за 2014. годину
започети су радови на изградњи аб зидова у кориту Рашљанске ријеке при
чему је у буџету преостало 14.790,00 КМ. Како би се наставило са уређењем
ријечног корита те наставили радови на изградњи аб зидова који су
испројектовани у кориту Рашљанске ријеке и Сутичког потока, наведени
износ од 14.790,00 КМ потребно је планирати у 2017. години.
Комисија је дала сагласност.

580

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 229 Комисије за буџет.
Амандман број 230
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
пољопривреду, шумарство и водопривреду, на организационом коду 18030001 –
Пододјељење за шумарство и водопривреду, на економском коду 821600 –
Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани износ средстава увећати за
15.100,90 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Иницијална средства за изградњу потпорног зида у насељу Игличине у
МЗ Маоча“.
Образложење:
На основу одобрених средстава у капиталном буџету за 2014. годину урађена
је пројектна документација за изградњу потпорног зида и уређење ријечног
корита у насељу Игличине у кориту Маочке ријеке при чему је преостало
15.100,90 КМ. Како би се радови на изградњи аб зидова и уређења корита у
насељу Игличине наставили наведени износ од 15.100,90 КМ потребно је
планирати у 2017. години.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 230 Комисије за буџет.
Амандман број 231
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
пољопривреду, шумарство и водопривреду, на организационом коду 18030001 –
Пододјељење за шумарство и водопривреду, на економском коду 821600 –
Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани износ средстава увећати за
16.464,25 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак реализације пројекта изградње водопропуста и одводних
канала у МЗ Брка“.
Образложење:
На основу одобрених средстава у капиталном буџету за 2014. годину урађена
је пројектна документација за изградњу водопропуста испод главног пута од
школе према брду Штерац при чему је преостало 16.464,25 КМ. Како би се
радови на изградњи водопропуста испод главног пута од школе према брду
Штерац наставили, наведени износ од 16.464,25 КМ потребно је планирати у
2017. години.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 231 Комисије за буџет.
Амандман број 232
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
пољопривреду, шумарство и водопривреду, на организационом коду 18030001 –
Пододјељење за шумарство и водопривреду, на економском коду 821600 –
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Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани износ средстава увећати за
56.287,16 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Реконструкција, изградња и легализација водних објеката за заштиту од
поплава – израда техничке документације и извођење радова“.
Образложење:
На основу одобрених средстава у капиталном буџету за 2014. годину изведен
је дио радова на реконструкцији Савског одбрамбеног насипа – прва фаза
радова. Због неријешених имовинско-правних односа, те неусаглашености
постојећег пројекта са стањем на терену, одводни канали нису изградени, те
их је потребно допројектовати.
У току елементарне непогоде у 2014. години изведени су радови на изградњи
уставе на гравитационом испусту код ЦС станице Ђурићи у насељу
Вучиловац.
Како би се израдила нова документација за завршетак радова на
реконструкцији Савског одбрамбеног насипа и извршила легализација објекта
уставе, потребно је наведени износ од 56.287,16 КМ планирати у 2017. години.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 232 Комисије за буџет.

Амандман број 233
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
пољопривреду, шумарство и водопривреду, на организационом коду 18030001 –
Пододјељење за шумарство и водопривреду, на економском коду 821600 –
Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани износ средстава увећати за
24.029,75 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Израда и ревизија пројектне документације уређења слива ријеке Тиње,
Брке и Зовичице на подручју Брчко дистрикта БиХ и извођење радова“.
Образложење:
На основу одобрених средстава у капиталном буџету за 2014. годину урађена
је пројектна документација за уређење слива ријеке Брке и Зовичице у Брчко
дистрикту БиХ при чему је преостало 24.029,75 КМ. Како након урадене
техничке документације слиједи и израда техничке документације прописане
локационим условима, пројектата за прибављање еколошке дозволе и др.,
наведени износ од 24.029,75 КМ потребно је планирати у 2017. години.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 233 Комисије за буџет.
Амандман број 234
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за здравство и остале
услуге, на организационом коду 19010001 - Служба за администрацију и статистику
одјељења, на економском коду 821300 - Набавка опреме, уводи се новаи капитални
пројекат:
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„Средства за интегрални здравствени информациони систем“ у износу од
448.621,88 КМ.
Образложење:
Средства за наведени капитални пројекат, представаљају неутрошена средства са
капиталних пројеката, који су планирани у Капиталном буџету за 2014. годину
Одјељења за здравство и остале услуге, по пројектима и износима како слиједи:
- „Набавка опреме за топло сервирање хране“ у износу од 5.836,05 КМ,
- „Интегрални здравствени информациони систем“ у износу од 429.560,10 КМ,
- „Реконструкција и увођење гријања у амбуланту у МЗ Улице“ у износу од 5.068,13 КМ
- „Набавка клима-уређаја“ у износу од 1.000,00 КМ (Служба за борачко-инвалидску
заштиту),
- „Увођење гријања на електричну енергију у просторијама дијела службе РС-а“ у
износу од 7.157,60 КМ (Служба за борачко-инвалидску заштиту)
С обзиром да је Одјељење за здравство и остале услуге предузело радње на изради
тендерске документације за капитални пројекат „Средства за интегрални здравствени
информациони систем“, а како би се покренула процедура јавне набавке, неопходно је
планирати средства за наведене намјене у Капиталном буџету за 2017. годину
Одјељења за здравство и остале услуге.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 234 Комисије за буџет.
Амандман број 235

У Предлогу капиталног буџета за 2017.годину Одјељења за здравство и остале услуге,
на организационом коду 19010001- Служба за администрацију и статистику одјељења,
на економском коду 821300 - Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Набавка компјутерске и друге опреме“ у износу 4.496,35 КМ.
Образложење:
Средства за наведени капитални пројекат, представаљају неутрошена средства са
капиталних пројеката, који су планирани у Капиталном буџету за 2014. годину
Одјељења за здравство и остале услуге, по пројектима и износима како слиједи:
- „Опрема“ у износу од 222,30 КМ (Центар за социјални рад),
- „Набавка опреме“ у износу од 4.274,05 КМ (Центар за социјални рад)
Како би се обезбиједила средства за набавку опреме за потребе Службе за
администрацију и статистику одјељења, неопходно је иста планирати у Капиталном
буџету за 2017. годину.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 235 Комисије за буџет.
Амандман број 236

У Предлогу капиталног буџета за 2017.годину Одјељења за здравство и остале услуге,
на организационом коду 19020001 - Пододјељење за јавно здравство, на економском
коду 821300 - Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Опрема за јавно здравство (Надоградња ФИД детектора на постојећи плински
кроматограф ГЦ7890А - 11.106,52 КМ; Анализатор натрија у храни – 14.700,00 КМ;
Рефрактометар – 3.800,00 КМ; Електронске пипете – 2.000,00 КМ)“ у износу од
31.606,52 КМ“
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Образложење:
Средства за наведени капитални пројекат, представаљају неутрошена средства са
капиталних пројеката, који су планирани у Капиталном буџету за 2014. годину
Одјељења за здравство и остале услуге, по пројектима и износима како слиједи:
- „Фрижидер за чување вакцина (2 ком)“ у износу од 3.789,62 КМ,
- „Опрема за микробиологију (ламинарна комора и беспламни пламеник,инкубатор 3
ком., аутоклав вертикални парни стерилизатор, микроскоп свјетлосни-ЛЕД освјетљење,
пипетор бројач колонија водено купатило и фрижидери)“ у износу од 8.120,47 КМ
- „Рачунарска опрема 10.000 КМ и копир-апарат 5.000 КМ“ у износу од 3.749,05 КМ,
- „Микровална пећница за спаљивање узорака“ у износу од 4.299,80 КМ,
- „Лабораторијска опрема“ у износу од 6.647,58 КМ,
- „Набавка софтвера“ у износу од 5.000,00 КМ.
Како би се обезбиједила средства за набавку опреме за потребе Пододјељења за
јавно здравство, неопходно је иста планирати у Капиталном буџету за 2017. годину.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 236 Комисије за буџет.
Амандман број 237
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
здравство и остале услуге, на организационом коду 19010001 – Служба за
администрацију и статистику одјељења, на економском коду 821300 – Набавка опреме,
планирани износ средстава увећати за 100.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Додатна средства за набавку магнетне резонанце“
Образложење:
Средства за наведени капитални пројекат, представаљају неутрошена средства са
капиталног пројекта „Идејно пројектовање, пројектовање, изградња и опремање анекса
болнице за потребе породилишта, гинекологије, неонатологије и дијагностичког
центра“, који је био планиран у Капиталном буџету за 2014. годину Одјељења за
здравство и остале услуге.
Наведени износ је потребно планирати из разлога што су средства у износу од
1.000.000,00 КМ, планирана за набавку магнетне резонанце у Капиталном буџету за
2015. годину недовољна.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 237 Комисије за буџет.
Амандман број 238

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
образовање, на организационом коду 20030001 – Пододјељење за заједничке послове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 1.721,70 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Реконструкција школских објеката“.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 238 Комисије за буџет.
Амандман број 239
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
образовање, на организационом коду 20030001 – Пододјељење за заједничке послове,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 3.143,76 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Реконструкција и инвестиционо одржавање школских објеката“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 239 Комисије за буџет.
Амандман број 240

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
образовање, на организационом коду 20050001 – ЈУ Прва основна школа Брчко, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
51.381,20 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Израда пројектног задатка за изградњу учионице и канцеларије у
Ражљеву и замјена столарије у Д. Брезику“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 240 Комисије за буџет.
Амандман број 241

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
образовање, на организационом коду 20050009 – ЈУ Девета основна школа Маоча, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
20.947,90 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Иницијална средства за изградњу спортске дворане у ПШ Рашљани“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 241 Комисије за буџет.
Амандман број 242

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
образовање, на организационом коду 20050010 – ЈУ Десета основна школа Бијела, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 33.102,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Реконструкција дијела школског објекта за предшколско васпитање“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 242 Комисије за буџет.
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Амандман број 243
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
образовање, на организационом коду 20060002 – ЈУ Техничка школа Брчко дистрикт
БиХ, на економском коду 821300 – Набавка опреме, планирани износ средстава
увећати за 25.840,98 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта
„Набавка опреме за ЦНЦ лабораторију“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 243 Комисије за буџет.
Амандман број 244

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
образовање, на организационом коду 20060003 – ЈУ Пољопривредна и медицинска
школа Брчко дистрикт БиХ, на економском коду 821200 – Набавка грађевина,
планирани износ средстава увећати за 65.432,85 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Додатна средства за изградњу анекса Пољопривредне и медицинске
школе“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 244 Комисије за буџет.
Амандман број 245

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
образовање, на организационом коду 20060003 – ЈУ Пољопривредна и медицинска
школа Брчко дистрикт БиХ, на економском коду 821300 – Набавка опреме, планирани
износ средстава увећати за 59.491,05 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Набавка опреме за опремање анекса школе“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 245 Комисије за буџет.
Амандман број 246
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
просторно планирање и имовинско-правне послове, на организационом коду 21020001
– Пододјељење за имовинско-правне послове, на економском коду 821100 – Набавка
земљишта и шума, планирани износ средстава увећати за 30.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Експропријација земљишта и набавка некретнина за потребе изградње терена за
мале спортове у Ул. Николе Шопа – МЗ Гредице I“.
Образложење:
У Капиталном буџету за 2017. годину Одјељења за просторно планирање и имовинскоправне послове, неопходно је планирати средства за увођење новог капиталног
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пројекта : „Експропријација земљишта и набавка некретнина за потребе изградње
терена за мале спортове у Ул. Николе Шопа – МЗ Гредице I“.
Наведена средства су била планирана у Капиталном буџету за 2014. годину и иста
нису реализована.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 246 Комисије за буџет.
Амандман број 247
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
просторно планирање и имовинско-правне послове, на организационом коду 21020001
– Пододјељење за имовинско-правне послове, на економском коду 821100 – Набавка
земљишта и шума, планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Експропријација земљишта и набавка некретнина“.
Образложење:
Наведена средства представљају неутрошена средства са капиталног пројекта:
„Експропријација земљишта и набавка некретнина“, који је планиран у Капиталном
буџету 2014. године.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 247 Комисије за буџет.
Амандман број 248

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња канализације на потезу Горњи Рахић – Горњи Зовик“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 248 Комисије за буџет.
Амандман број 249
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња канализационе мреже у Смајловића сокаку у МЗ Брка“.
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Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 249 Комисије за буџет.
Амандман број 250
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Зацјевљење фекалног канала од куће Карахасановић Бахрије до пута у МЗ
Шаторовићи“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 250 Комисије за буџет.
Амандман број 251
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 25.837,53 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња канализационе мреже Улички пут (Смајл брдо) у МЗ Грбавица“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 251 Комисије за буџет.
Амандман број 252
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 13.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња канализационе мреже у новом насељу Петковача у МЗ село Брезово
Поље и Брезово Поље“.
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Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 252 Комисије за буџет.
Амандман број 253
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња уличне расвјете МЗ Мераје“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 253 Комисије за буџет.
Амандман број 254
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 5.143,51 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Уз предлог МЗ – наставак изградње водоводне мреже МЗ Вучиловац“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 254 Комисије за буџет.
Амандман број 255
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 7.340,77 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња канализационе мреже у МЗ Маоча“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 255 Комисије за буџет.
Амандман број 256
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Измјештање трафоа у МЗ Шаторовићи“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 256 Комисије за буџет.
Амандман број 257
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 17.214,93 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња канализационе мреже у МЗ Грбавица“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 257 Комисије за буџет.
Амандман број 258
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 119.012,39 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Средства за ангажовање екстерног надзора и других послова логистике за
реализацију КБ“.
Образложење:
Преостала средства са завршених пројеката из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 258 Комисије за буџет.
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Амандман број 259
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Уградња водоводне пумпе на артеском бунару испред Дома културе у МЗ
Сеоњаци“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 259 Комисије за буџет.
Амандман број 260

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 7.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња водоводне мреже у МЗ Горњи Зовик – засеок, Пешкири - Москови“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 260 Комисије за буџет.
Амандман број 261
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња водоводне мреже поред пута (Јовићи – 2) до куће Јовић Петра у МЗ
Станови“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 261 Комисије за буџет.
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Амандман број 262
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Наставак изградње водовода од главног пута до засеока Јовићи – до куће Ђоје
Јовића у МЗ Станови“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 262 Комисије за буџет.
Амандман број 263

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 28.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња водовода у Улици Рогозан – 2 у МЗ Диздаруша“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 263 Комисије за буџет.
Амандман број 264
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња водовода у Улици Рогозан – 1 у МЗ Диздаруша“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 264 Комисије за буџет.
Амандман број 265
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 20.000,00 КМ.
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Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Наставак изградње артеског бунара у засеоку Фрањићи МЗ Горња Скакава“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 265 Комисије за буџет.
Амандман број 266
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња водовода и канализације у Улици Ћамила Сијарића (Хоџ. брдо) у МЗ
Диздаруша“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 266 Комисије за буџет.
Амандман број 267
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња водовода и канализације у Улици Рогозан 2 у МЗ Диздаруша“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 267 Комисије за буџет.

Амандман број 268
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 36.000,00 КМ.
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Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Проширење водоводне мреже према брду Штерац у МЗ Брка“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 268 Комисије за буџет.
Амандман број 269
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 12.024,33 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња водоводне мреже у МЗ 1. мај“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 269 Комисије за буџет.
Амандман број 270
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња секундарне водоводне мреже у Вукосавачкој улици (од број 116а до
118) у МЗ 1. мај“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 270 Комисије за буџет.
Амандман број 271
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња секундарне водоводне мреже у Вукосавачкој улици (од број 211 до
217) у МЗ 1. мај“.
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Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 271 Комисије за буџет.
Амандман број 272
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 4.860,20 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња бунарске кућице са опремом на артеском бунару насеља Петковача у
МЗ Брезово Поље“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 272 Комисије за буџет.
Амандман број 273
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Наставак изградње секундарне водоводне мреже у МЗ Станови“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 273 Комисије за буџет.
Амандман број 274
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 27.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња водоводне мреже у Улици Јоакима Вујића у МЗ Кланац“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 274 Комисије за буџет.
Амандман број 275
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња водовода и канализације у Улици Рогозан – 2 према кући
Мушановића“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 275 Комисије за буџет.
Амандман број 276
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 27.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња и реконструкција водовода у засеоку Смајићи у МЗ Рашљани“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 276 Комисије за буџет.
Амандман број 277
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање,
планирани износ средстава увећати за 10.553,75 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Реконструкција и санација водоторња у МЗ Брезово Поље“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 277.Комисије за буџет.
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Амандман број 278
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 12.025,12 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Наставак изградње водоводне мреже са прикључцима у насељу Диздаруша“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 278 Комисије за буџет.
Амандман број 279
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 43.145,80 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Наставак изградње водоводне мреже са прикључцима у насељу Кланац (више
улица)“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 279 Комисије за буџет.
Амандман број 280
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 109.968,18 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Водоснабдијевање школа по акционом плану (ОШ Трњаци, XII ОШ Улице, ОШ
Брезово Поље, ОШ Г. Скакава, ОШ Бодериште, ОШ Д. Брезик и ОШ Поточари)“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 280 Комисије за буџет.
Амандман број 281
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
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инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 17.659,42 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Јавна расвјета – реконструкција Студентска улица“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 281 Комисије за буџет.
Амандман број 282
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 85.534,15 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Уређење два одводна потока фекалне канализације у МЗ Брезово Поље, I фаза“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 282. Комисије за буџет.
Амандман број 283
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 32.680,33 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Наставак изградње водоводне мреже у МЗ Уловић (од Черкезовића до Јокића)
800 м“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 283 Комисије за буџет.
Амандман број 284

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 83.554,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња фекалне канализације у МЗ Поточари“.
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Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 284 Комисије за буџет.
Амандман број 285
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња уличне расвјете Пејићи, Филиповићи и Николићи у МЗ Штрепци“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 285 Комисије за буџет.
Амандман број 286
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 17.667,80 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња водоводне мреже у МЗ 1. мај“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 286 Комисије за буџет.
Амандман број 287

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња дијела канализационог вода за насеље Пирометал са пречистачем
отпадних вода између насеља Пирометал и насеља Пејковићи“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 287 Комисије за буџет.
Амандман број 288
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Наставак активности на изградњи водоводне мреже у МЗ Боће“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 288 Комисије за буџет.
Амандман број 289
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 212.360,47 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Проширење трафостанице 35/10 kV Брчко III“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 289 Комисије за буџет.
Амандман број 290
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 76.375,92 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња водоводне и канализационе мреже у МЗ Вучиловац, Крепшић и Брод“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 22 присутна посланика, усвојила
амандман број 290 Комисије за буџет.
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Амандман број 291
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња водоводне мреже у Дејтонској улици према кућама Мулалића“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 291 Комисије за буџет.
Амандман број 292
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 26.187,56 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња водоводне мреже од центра у МЗ Буковац до засеока Чивчије –
Пекићи“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 292 Комисије за буџет.
Амандман број 293
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 53.389,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња и реконструкција ДВ 35 kV Крепшић – I фаза“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 293 Комисије за буџет.
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Амандман број 294
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 45.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Наставак изградње канализационе мреже у МЗ Поточари“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 294 Комисије за буџет.
Амандман број 295
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 9.098,06 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња водоводне мреже у Улици Ћамила Сијарића МЗ Диздаруша“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 295 Комисије за буџет.
Амандман број 296
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 41.841,13 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Наставак изградње водоводне мреже у МЗ Диздаруша страна према Грчици“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 296 Комисије за буџет.
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Амандман број 297
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање,
планирани износ средстава увећати за 50.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Санација водоторња у МЗ Брезово Поље“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 297 Комисије за буџет.
Амандман број 298
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 3.765,46 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Наставак изградње водовода у Д. Брезику“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 298 Комисије за буџет.
Амандман број 299
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 90.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Наставак изградње колектора фекалног одвода у Д. Брезику“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 299 Комисије за буџет.
Амандман број 300
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
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инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 45.033,61 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Наставак изградње колектора »Жељезнички канал«“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 300 Комисије за буџет.
Амандман број 301
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 217.367,90 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Иницијална средства за изградњу водовода у Рашљанима“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 301 Комисије за буџет.
Амандман број 302
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 77.167,46 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Израда инвестиционо-техничке документације“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 302 Комисије за буџет.
Амандман број 303
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 45.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
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„Наставак радова на изградњи водоводне мреже у Новом насељу у МЗ
Поточари“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 303 Комисије за буџет.
Амандман број 304
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 90.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Секундарна водоводна мрежа – Рашљани“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 304 Комисије за буџет.
Амандман број 305
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 90.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Наставак изградње канализационе мреже Маоча“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 305 Комисије за буџет.
Амандман број 306
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 113.612,50 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња фекалног колектора, трасом Ивичког потока“.
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Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 306 Комисије за буџет.
Амандман број 307
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 30.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња водоводне и канализационе мреже у МЗ Ивици“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 307 Комисије за буџет.
Амандман број 308
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња фекалне канализационе мреже у насељу Стари Расадник у дијелу Ул.
М. Спахе“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 308 Комисије за буџет.
Амандман број 309
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 35.774,05 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња канализационе мреже у МЗ Доњи Брезик“.
Образложење:
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Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 309 Комисије за буџет.
Амандман број 310
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 24.130,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња фекалне канализационе мреже у насељу Брод код дома МЗ Брод“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 310 Комисије за буџет.
Амандман број 311
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 19.450,80 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња фекалног колектора у насељу Грбавица – Глухаковац уз Улицу
Плазуљска“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 311 Комисије за буџет.
Амандман број 312
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 1.652,30 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња уличне расвјете Маркичићи – Горице у Д. Рахићу“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 312 Комисије за буџет.
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Амандман број 313
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 28.385,99 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Секундарна водоводна мрежа – Грбавица“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 313 Комисије за буџет.
Амандман број 314
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 27.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Наставак изградње фекалне канализације Ивички поток у МЗ Ивици“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 314 Комисије за буџет.
Амандман број 315
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња уличне расвјете у Ул. фра Серафина Зечевића МЗ Кланац“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 315 Комисије за буџет.
Амандман број 316
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
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инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 15.375,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња водоводне мреже у МЗ 1. мај“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 316 Комисије за буџет.
Амандман број 317
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 35.211,55 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Наставак изградње водоводне мреже Диздаруша“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 317 Комисије за буџет.
Амандман број 318
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 80.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Наставак изградње фекалне канализације у МЗ Ћосети“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 318 Комисије за буџет.
Амандман број 319
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 54.521,74 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Наставак изградње канализационе мреже у МЗ 1. мај“.
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Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 319 Комисије за буџет.
Амандман број 320
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 25.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња водовода у Улици др Мехмеда Спахе од Бродуше према Жутом мосту
– Чардаклије, МЗ Стари Расадник“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 320 Комисије за буџет.
Амандман број 321
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 27.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу Чапинци до
главног вода у МЗ Шаторовићи“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 321 Комисије за буџет.
Амандман број 322
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 180.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња канализације за насеље Доњи Брезик“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
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Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 322 Комисије за буџет.
Амандман број 323
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 27.620,90 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Наставак изградње канализационе мреже у Новом насељу Крепшић“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 323 Комисије за буџет.
Амандман број 324
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 54.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња канализационе мреже у МЗ Б. Поље – Гњидавице“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 324 Комисије за буџет.
Амандман број 325
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање,
планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Довршетак изградње фекалног колектора у МЗ Брод“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 325 Комисије за буџет.
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Амандман број 326
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 28.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Наставак изградње фекалног колектора трасом Ивичког потока у МЗ Ивици“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 326 Комисије за буџет.
Амандман број 327
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 28.448,70 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња фекалне канализационе мреже у Репином Брду“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 327 Комисије за буџет.
Амандман број 328
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 14.152,92 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња канализационе мреже у Улици Хусеина Шалапића на брду према Д.
Брци у Броду“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 328 Комисије за буџет.
Амандман број 329
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У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 70.392,03 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња канализационе мреже у МЗ Маоча“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 329 Комисије за буџет.
Амандман број 330
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 40.351,98 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Наставак изградње канализационе мреже Ограђеновац“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 330 Комисије за буџет.
Амандман број 331
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 180.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња канализационе мреже Доњи Брезик“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 331 Комисије за буџет.
Амандман број 332
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 25.000,00 КМ.
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Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Постављање канализационе мреже у Улици Имамовића према фарми Мирзета
Бечића у МЗ Маоча у дужини од 300 м“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 332 Комисије за буџет.
Амандман број 333
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња уличне расвјете у Улици Бранислава Нушића“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 333 Комисије за буџет.
Амандман број 334
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња уличне расвјете у Јеврејској улици“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 334 Комисије за буџет.
Амандман број 335
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
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„Изградња уличне расвјете у Улици Јована Јовановића Змаја у МЗ Српска
Варош“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 335 Комисије за буџет.
Амандман број 336
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња уличне расвјете у Ул. Славка Башића у МЗ Српска Варош“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 336 Комисије за буџет.

Амандман број 337
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња уличне расвјете у МЗ Рашљани – насеље Династија, према кући
Шефкије Захировића“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 337 Комисије за буџет.
Амандман број 338
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 4.000,00 КМ.
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Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња уличне расвјете у Ул. Луке Ћеловића у МЗ Доњи Брезик“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 338 Комисије за буџет.
Амандман број 339
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња уличне расвјете од читаонице према гробљу у МЗ Поточари“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 339 Комисије за буџет.
Амандман број 340
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 17.999,03 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња уличне расвјете у МЗ: Сеоњаци, Горња Скакава, Приједор, Крепшић,
Горице, Доње Дубравице, Горњи Зовик – Бунарић, Доња Скакава, Бијела и
Српска Варош“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 340 Комисије за буџет.
Амандман број 341
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:

616

„Завршетак изградње уличне расвјете од Иваковића до Секулића“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 341 Комисије за буџет.
Амандман број 342
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Наставак изградње НН мреже и уличне расвјете према гробљу у МЗ Доња
Скакава“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 342 Комисије за буџет.
Амандман број 343
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 63.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Наставак изградње канализационе мреже у МЗ Д.Брезик“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 343 Комисије за буџет.
Амандман број 344
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 20.155,50 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Измјештање преосталог дијела надземног далековода до трафостанице у
Грчици (у дужини од 990 м) у МЗ 4. јул“.
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Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 344 Комисије за буџет.
Амандман број 345
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња уличне расвјете у засеоку Панићи у МЗ Слијепчевићи“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 345 Комисије за буџет.
Амандман број 346
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 203.905,61 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња секундарне водоводне мреже на подручју Брчко дистрикта“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 346 Комисије за буџет.
Амандман број 347
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 6.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Измјештање стубова 10 kV далековода у засеоку Дамјановићи у МЗ Горњи
Брезик“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика. усвојила
амандман број 347 Комисије за буџет.
Амандман број 348
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 4.063,56 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња НН мреже и уличне расвјете у Улици Дидића сокак у МЗ Паланка“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 348 Комисије за буџет.
Амандман број 349
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња уличне расвјете у МЗ Брка“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика усвојила
амандман број 349 Комисије за буџет.
Амандман број 350
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 4.922,79 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња уличне расвјете према мезарју (Карибашића брдо) у МЗ Горњи Рахић“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика усвојила
амандман број 350 Комисије за буџет.
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Амандман број 351
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 45.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња двије ТС у насељу Стара Брка у МЗ Брка“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 351 Комисије за буџет.
Амандман број 352
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња уличне расвјете у Улици Рогозан – 2 у МЗ Диздаруша“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 352 Комисије за буџет.
Амандман број 353
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња уличне расвјете према Хабибовићима – МЗ Горњи Рахић“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 353 Комисије за буџет.
Амандман број 354
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У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња НН мреже у МЗ Брезово Поље“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 354 Комисије за буџет.
Амандман број 355
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Измјештање далековода у МЗ Ограђеновац“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 355 Комисије за буџет.
Амандман број 356
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 20.200,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Појачање притиска воде у насељу Пирометал - Гредице“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 356 Комисије за буџет.
Амандман број 357
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 2.427,21 КМ.
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Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња НН мрежа на локалитету МЗ Брезово Поље Гњидавице 2 у дужини од
250 м или 5 бетонских стубова“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 357 Комисије за буџет.
Амандман број 358
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање,
планирани износ средстава увећати за 10.510,24 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Реконструкција водоводне мреже у Улици Јоакима Вујића“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 358 Комисије за буџет.
Амандман број 359
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Завршетак уличне расвјете у МЗ Бодериште – од кипа Св. Илије“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 359 Комисије за буџет.
Амандман број 360
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање,
планирани износ средстава увећати за 3.909,93 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Завршетак уличне расвјете у МЗ Бодериште“.
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Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 360 Комисије за буџет.
Амандман број 361
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 20.002,31 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Наставак изградње водоводне мреже у МЗ Брезово Поље – Ново Насеље“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 361 Комисије за буџет.
Амандман број 362
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање,
планирани износ средстава увећати за 20.648,24 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Реконструкција НН мреже и побољшање напона у новом насељу 1. мај у МЗ 1.
мај“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 362 Комисије за буџет.
Амандман број 363
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање,
планирани износ средстава увећати за 4.702,33 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Реконструкција НН мрежа на локалитету МЗ Крбети“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 363 Комисије за буџет.
Амандман број 364
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање,
планирани износ средстава увећати за 8.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Реконструкција уличне расвјете у Улици Исака Самоковлије у МЗ 4. јул“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 364 Комисије за буџет.
Амандман број 365
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање,
планирани износ средстава увећати за 2.367,87 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Наставак реконструкције НН мреже од куће Станке Јовића према кући Петра
Јовића у МЗ Станови“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 365 Комисије за буџет.
Амандман број 366
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Постављање уличне расвјете у МЗ Дубраве – дионица уз пут Пањик и Билићи“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 366 Комисије за буџет.
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Амандман број 367
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање,
планирани износ средстава увећати за 7.250,18 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Реконструкција НН мреже и расвјете у МЗ Ланишта“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 367 Комисије за буџет.
Амандман број 368
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање,
планирани износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Реконструкција бунара артеског у субартески код куће Хусеина Делића у МЗ
Ивици“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 368 Комисије за буџет.
Амандман број 369
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање,
планирани износ средстава увећати за 5.088,35 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Реконструкција НН мреже и јавне расвјете на локалитету МЗ Рашљани“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 369 Комисије за буџет.
Амандман број 370
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У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање,
планирани износ средстава увећати за 10.791,86 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Реконструкција НН мреже и јавне расвјете на локалитету МЗ Поточари“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 370 Комисије за буџет.
Амандман број 371
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање,
планирани износ средстава увећати за 31.288,91 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Реконструкција уличне расвјете у градским улицама“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 371 Комисије за буџет.
Амандман број 372
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање,
планирани износ средстава увећати за 1.272,90 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Реконструкција уличне расвјете“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 372 Комисије за буџет.
Амандман број 373
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
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инвестиције, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање,
планирани износ средстава увећати за 10.227,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Реконструкција сеоског водовода Златићи“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 373 Комисије за буџет.
Амандман број 374
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 258.444,97 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Припрема пројеката и изградња водоводне и канализационе мреже у градским и
приградским насељима“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 374 Комисије за буџет.
Амандман број 375
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 94.467,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Припрема пројеката и изградња НН мрежа и јавне расвјете у градским и
приградским насељима“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 375 Комисије за буџет.
Амандман број 376
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 100.000,00 КМ.
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Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња водоводне мреже у МЗ Рашљани“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 376 Комисије за буџет.
Амандман број 377
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 63.406,55 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња и опремање новог бунара на подручју Исламовца код Горњег Рахића“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 377 Комисије за буџет.
Амандман број 378
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 170.739,19 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Пројектовање, изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже на
подручју Брчко дистрикта“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 378 Комисије за буџет.
Амандман број 379
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 150.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Изградња система водоснабдијевања у МЗ Плазуље и МЗ Грбавица“.
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Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 379 Комисије за буџет.
Амандман број 380
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање,
планирани износ средстава увећати за 9.128,97 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Реконструкција дијела нисконапонске мреже и довођење исте до гробља у МЗ
Доњи Зовик“.
Образложење:
Средства из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Констатовано је да је амандман број 380 Комисије за буџет повучен.
Амандман број 381
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821300 – Набавка опреме, планирани износ
средстава увећати за 65.347,30 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Набавка моторних возила (теренско – путничко) и опреме за иста, Одјељења за
комуналне послове“
Образложење:
Преостала средства са завршених пројеката из капиталног буџета за 2014. годину
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 381 Комисије за буџет.
Амандман број 382
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821300 – Набавка опреме, планирани износ
средстава увећати за 70.144,29 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Набавка опреме за потребе Одјељења за комуналне послове“
Образложење:
Преостала средства са завршених пројеката из капиталног буџета за 2014. годину.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 382 Комисије за буџет.
Амандман број 383
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Просијецање Улице браће Дервишевића у МЗ Ивици“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и прибављени су локациони услови. Средства у
предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је у току цијепање
земљишта за наведени пројекат.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 383 Комисије за буџет.
Амандман број 384
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
9.017,20 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Просијецање Дејтонске улице код броја 23“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и прибављени су локациони услови. Средства у
предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је у току цијепање

земљишта за наведени пројекат.
Комисија је дала сагласност.
Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 384 Комисије за буџет.
Амандман број 385
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Изградња нове улице до парцеле к. ч. 3411 у МЗ Кланац“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа. Због
истека важења пословно планске документације (регулациони план) дошло је до
застоја у реализацији. Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017.
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години како би се поступак реализације могао наставити након усвајања новог
регулационог плана.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 385 Комисије за буџет.
Амандман број 386

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Просијецање Улице Кулина бана у МЗ Кланац“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 386 Комисије за буџет.
Амандман број 387

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
27.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Пројектовање и изградња улице од Капеле поред трговине Шарић до
краја у дужини од 350м к. ч. 349/11 у к. о. Гредице, насеље Пирометал Гредице I“.
Образложење
Капитални пројекат је увршћен у отворени поступак набавке радова на изградњи и
реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, тзв.
лицитација 2/16. Пројекат је у фази потписивања уговора са извођачем радова.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 387 Комисије за буџет.
Амандман број 388

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
16.430,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Завршетак радова на изградњи моста код Фахира Исића МЗ Рашљани“.
Образложење
Пројекат посједује одобрење за грађење. Због недовољног износа средстава, радови
нису започети, те је потребно обезбиједити додатна средства.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 388 Комисије за буџет.
Амандман број 389
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
4.134,20 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Изградња пјешачке стазе која спаја улицу уз џамију и улицу прије џамије
у МЗ Омербеговача“.
Образложење
Пројекат посједује грађевинску дозволу, али је због малог износа средстава, поступак
набавке вршен два пута безуспјешно. Средства су планирана за лицитацију радова
тзв. 2/2017.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 389 Комисије за буџет.
Амандман број 390

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
7.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Изградња тротоара од пута Брчко–Тузла до бетонаре у Горњем Брезику
МЗ Г. Брезик“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и извршено је цијепање земљишта. У току је поступак
утврђивања јавног интереса.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 390 Комисије за буџет.
Амандман број 391

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
10.663,40 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Изградња пјешачке стазе у МЗ Гредице 2 од пута М 14.1 ка центру МЗ
Гредице 2“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и прибављени су локациони услови. Средства у
предложеном износу потребно је планирати у 2017. години, јер је у току цијепање
земљишта за наведени пројекат.
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Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 391 Комисије за буџет.
Амандман број 392
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Иницијална средства за изградњу Улице браће Дервишевића у МЗ
Ивици“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и прибављени су локациони услови. Средства у
предложеном износу потребно је планирати у 2017. години, јер је у току цијепање
земљишта за наведени пројекат.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 392 Комисије за буџет.
Амандман број 393

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 17.683,40 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Реконструкција Улице Бакије Селимовића (подкова) од куће Делић
Мирсада према кући Мехмедовић Мехмеда“.
Образложење
Средства предложена на овом пројекту у 2017. години, односе се на одобрена
средства у капиталном Буџету за 2014. годину, на истом организационом коду, на
економском коду 821200 на капиталним пројектима:
“Изградња тротоара у Улици Османа Дервишевића Ивици“, у износу од 9.017,20
КМ, и
„Изградња тротоара у Улици Бакије Селимовића од куће Хусеинове до Новог
насеља у МЗ Ивици“, у износу од 8.666,20 КМ.
Како се средства на овим пројектима не могу реализирати јер се регулациони план не
поклапа са постојећим стањем на терену, Управни одбор МЗ Ивици је на редовној 16.
Сједници, одржаној дана 13.3.2017. године, донио Одлуку да се средства преусмјере
на горе предложену улицу (Одлука број 7/2017 од 13.3.2017. године). У Одлуци су
навели да се средства преусмјере у укупном одобреном износу од 20.000,00 КМ (свака
позиција по 10.000,00 КМ), али се амандманом предлаже остатак средстава у износу
од 17.683,40 КМ, јер су урађени и плаћени пројекти у износу од 2.316,60 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 393 Комисије за буџет.
Амандман број 394
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У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
8.666,20 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Изградња тротоара у Бањалучкој улици и Дејтонској до бензинске
пумпе Антуновић“.
Образложење
Урађен је главни пројекат, а преостала средства од одобрених је потребно планирати у
2017. години за наставак радова. Поступак избора извођача у току је по завршеној
лицитацији 1/2017.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 394 Комисије за буџет.
Амандман број 395

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
4.610,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Изградња пјешачког моста у реону Берковца у МЗ Г. Рахић“.
Образложење
С обзиром да пројекат посједује одобрење за грађење, неопходно је планирати
наведени капитални пројекат у капиталном буџету 2017. године.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 395 Комисије за буџет.
Амандман број 396

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Израда пројектне документације за нове улице – Суљагића сокак и
Башескија у МЗ Бродуша“.
Образложење
У току је израда пројектне документације за наведене двије улице, а остатак средстава
је потребан за пројектовање улица по захтјевима мјесних заједница.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 396 Комисије за буџет.
Амандман број 397

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
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економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Иницијална средства за изградњу Улице браће Дервишевића у МЗ
Ивици“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и прибављени су локациони услови. Средства у
предложеном износу потребно је планирати у 2017. години, јер је у току цијепање
земљишта за наведени пројекат.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 397 Комисије за буџет.
Амандман број 398

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
24.847,20 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак изградње тротоара МЗ Брка према Горњем Рахићу“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и прибављени су локациони услови. Средства у
предложеном износу потребно је планирати у 2017. години, јер је у току цијепање
земљишта за наведени пројекат.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 398 Комисије за буџет.
Амандман број 399

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
7.885,97 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак изградње пјешачке стазе у МЗ Церик поред магистралног пута
МЗ Церик“.
Образложење
Пројекат је у припреми за наредну лицитацију радова, тзв. 2/2017, те је средства у
предложеном износу потребно планирати у 2017. години.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 399 Комисије за буџет.
Амандман број 400
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
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економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
49.155,26 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Изградња тротоара и зацјевљивање канала Мајевичка кућа – Близна, МЗ
Доњи Брезик“.
Образложење
Потребна средства за завршетак пројектовања на основу отвореног Налога за набавку
број 241079 од 19.9.2014. године износе 3.601,26 КМ, а остатак од одобрених
средстава потребно је планирати у 2017. години, јер слиједи цијепање земљишта за
реализацију наведеног пројекта.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 400 Комисије за буџет.
Амандман број 401

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
3. 878,59 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Изградња тротоара од тржног центра Жељо до раскрснице на 4. јулу“.
Образложење
Капитални пројекат је увршћен у отворени поступак за набавку радова на изградњи и
реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, тзв.
лицитација 2/16. Пројекат је у фази потписивања уговора са извођачем радова.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 401 Комисије за буџет.
Амандман број 402
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Завршетак изградње моста засеок Рогозан у МЗ Улице“.
Образложење
Средства за наведени капитални пројекат била су осигурана у капиталном буџету
2014. године. С обзиром да пројекат посједује одобрење за грађење, неопходно је
планирати наведени капитални пројекат у капиталном буџету 2017. године.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 402 Комисије за буџет.
Амандман број 403
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У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
14.050,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Изградња тротоара према објекту д. о. о. „Силс“ Горњи Рахић“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и прибављени су локациони услови. Средства у
предложеном износу потребно је планирати у 2017. години, јер је у току цијепање
земљишта за наведени пројекат.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 403 Комисије за буџет.
Амандман број 404

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
33.775,60 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Изградња пјешачке стазе од улаза у Г. Зовик према центру села, МЗ
Горњи Зовик“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и прибављени су локациони услови. Средства у
предложеном износу потребно је планирати у 2017. години, јер је у току цијепање
земљишта за наведени пројекат.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 404 Комисије за буџет.
Амандман број 405
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
1.717,69 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Изградња пјешачке стазе у Горичкићима, МЗ Боће“.
Образложење
Остатак средстава са капиталног пројекта увршћен је у отворени поступак за набавку
радова на изградњи и реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко
дистрикта БиХ, тзв. лицитација 2/16. Пројекат је у фази потписивања уговора са
извођачем радова.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 405 Комисије за буџет.
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Амандман број 406
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
27.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Просијецање улице иза „Брчко Гаса“ д. о. о. до парцеле к. ч. 1574/1 и
1572/1“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован, јер су одбијени локациони услови од стране
Одјељења за просторно планирање и имовинско-правне послове. Чека се стварање
услова од стране истог за прибављање локационих услова како би се приступило
рјешавању имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 406 Комисије за буџет.
Амандман број 407

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
90.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Просијецање саобраћајнице кроз Росуље, од моста Кланац – Росуље до
раскрснице код болнице“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Истекли су локациони услови и одбијен је захтјев за продужење истих, те се чека
усвајање новог регулационог плана.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 407 Комисије за буџет.
Амандман број 408

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање крака Вукосавачке улице од броја 181 до броја 189 у
дужини од 270 м у МЗ 1. мај“.
Образложење
Радови се нису могли изводити због недовољно средстава, а за почетак радова
потребно је обезбиједити минимално још 50.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 408 Комисије за буџет.
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Амандман број 409
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 6.410,32 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Пројектна документација Ул. Кожара од број 15 лијево нова улица, МЗ
Бродуша“.
Образложење
Потребно је да Одјељење за комуналне послове прво обезбиједи прикључке за воду и
канализацију.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 409 Комисије за буџет.
Амандман број 410

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 34.200,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Замјена коловоза са израдом пројектне документације у Ул. С. сокак,
крак Тракошевићи, МЗ Бродуша“.
Образложење
Средства је неопходно планирати у 2017. години, али је потребно да Одјељење за
комуналне послове прво обезбиједи прикључке за воду и канализацију.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 410 Комисије за буџет.
Амандман број 411

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање крака Улице Суљагића сокак, МЗ Бродуша“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 411 Комисије за буџет.
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Амандман број 412
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 25.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање Улице Ћамила Сијарића до броја 91“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађени главни пројекат је на ревизији. Слиједи проглашење јавног интереса.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 412 Комисије за буџет.
Амандман број 413
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Завршетак асфалтирања пута Циганлук у МЗ Горњи Рахић“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години, јер је пројекат
планиран за наредну лицитацију радова, тзв. 2/2017.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 413 Комисије за буџет.
Амандман број 414

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 38.142,91 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „МЗ Плазуље – асфалтирање поред „Тимко“ 350 м поред пилане Летић
те према кућама Ћурчић, Томић“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат, извршено цијепање земљишта и у току је поступак
утврђивања јавног интереса.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 414 Комисије за буџет.
Амандман број 415
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У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута до куће Цвијетина Игњића у МЗ Вучиловац“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години, јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 415 Комисије за буџет.
Амандман број 416

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 36.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање Ул. М. Јурић Загорке, МЗ Кланац“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Одбијен је захтјев за продужење локационих услова и чека се усвајање новог
регулационог плана.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 416 Комисије за буџет.
Амандман број 417

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 90.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Реконструкција Ул. Бранислава Нушића“.
Образложење
Потребно је да Одјељење за комуналне послове прво обезбиједи прикључке за воду и
канализацију.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 417 Комисије за буџет.
Амандман број 418

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
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Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Замјена дијела коловоза у Ул. Ајановића према ОХР-у, МЗ Колобара“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години, јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 418 Комисије за буџет.
Амандман број 419

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 45.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Реконструкција Улице Изидора Пољака у МЗ Мујкићи“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и прибављени су локациони услови. Средства у
предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је у току цијепање
земљишта за наведени пројекат.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 20 присутних посланика, усвојила
амандман број 419 Комисије за буџет.
Амандман број 420
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 12.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Пројектовање и просијецање Улице код Антуновић БП, МЗ Мујкићи“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и прибављени су локациони услови. Средства у
предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је у току цијепање
земљишта за наведени пројекат.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 420 Комисије за буџет.
Амандман број 421

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
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економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута на парцели број 3496/1 КО Брчко 1 по излагању –
нови премјер испред постојећих гаража а иза зграде која представља дио Улице
бискупа Јосипа Стадлера од броја 9 до броја 1, Ново Брчко“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је у току
утврђивање јавног интереса. Урађена је пројектна документација и извршено је
цијепање земљишта.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 421 Комисије за буџет.
Амандман број 422

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Реконструкција и насипање макадамског пута у засеоку Драгичевић –
Кисићи – Цвјетиновићи, МЗ Горње Дубравице“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и прибављени су локациони услови. Средства у
предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је у току цијепање
земљишта за наведени пројекат.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 422 Комисије за буџет.
Амандман број 423
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак асфалтирања пута у засеоку Станишићи у МЗ Горњи Брезик
према кући Виће Станишића, МЗ Горњи Брезик“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 423 Комисије за буџет.
Амандман број 424
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У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак асфалтирања Улице Николе Шопа од броја 83 до броја 93,
насеље Пирометал Гредице I“.
Образложење
Средства са капиталног пројекта уврштена су у отворени поступак за набавку радова
на изградњи и реконструкцији путева, улица и тротоара на подрчју Брчко дистрикта
БиХ, тзв. лицитација 2/16. Пројекат је у фази потписивања уговора са извођачем
радова.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 424 Комисије за буџет.
Амандман број 425
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 27.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак изградње и асфалтирања Ул. Стевана Мокрањца поред
складишта Славуј према новом насељу МЗ Грчица“.
Образложење
Средства за реализацију пројекта је потребно је планирати у 2017. години јер је
прибављено одобрење за грађење. Пројекат је спреман за наредну лицитацију радова,
тзв.2/2017.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 425 Комисије за буџет.
Амандман број 426
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак асфалтирања пута у засеоку Шумари према кући Чедомира
Перића у МЗ Бузекара“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години. Пројектовање
је у току.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 426 Комисије за буџет.
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Амандман број 427
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак асфалтирања пута према мјесном гробљу у МЗ Бузекара“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и извршено је цијепање земљишта. У току је поступак
утврђивања јавног интереса.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 427 Комисије за буџет.
Амандман број 428

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 5.053,14 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Уређење зелених површина и садња дрвећа у централном дијелу МЗ
Илићка“.
Образложење
Средства предложена на овом пројекту у 2017. години, односе се на преостала
одобрена средства у капиталном Буџету за 2014. годину на капиталном
пројекту:„Уређење (равнање и сијање траве) зелене јавне површине која пролази
кроз средиште МЗ Илићка“, на истом организационом и економском коду.
Преостала средства је потребно планирати у 2017. години за наставак радова, јер ће
средства по ранијем договору са представницима МЗ Илићка, бити намијењена за
реализацију главног пројекта „Уређење зелених површина и садња дрвећа у МЗ
Илићка“, за који је издато Рјешење о одобрењу за грађење.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 428 Комисије за буџет.
Амандман број 429
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак изградње Улице Бранка Ћопића у дужини од 130 метара „Ш“
насеље“.
Образложење
Прибављено је одобрење за грађење. Неопходно је да Одјељење за комуналне
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послове обезбиједи прикључке за воду и канализацију.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 429 Комисије за буџет.
Амандман број 430
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 34.200,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак асфалтирања пута у засеоку Крушик од пута за Ражљево
према МЗ Сандићи“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и извршено је цијепање земљишта. У току је поступак
утврђивања јавног интереса.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 21 присутног посланика, усвојила
амандман број 430 Комисије за буџет.

Рад сједнице прекинут је у 19. часова и 30 минутан, а наставак заказан за
21. јун 2017. године с почетком у 10 часова.

***
Први наставак 3 ванредне сједнице Скупштине Брчко дистрикта одржан је
21. јуна 2017. године у Брчком с почетком у 10 часова.
Сједници је предсједавао предсједник Скупштине Есед Кадрић.
Оправдано одсутан посланик Радослав Богићевић.
Поред посланика сједници Скупштине присуствовали су
градоначелник,
замјеник градоначелника, чланови Владе, директор Дирекције за финансије,
представници средстава информисања и други гости.
Предсједник Скупштине Есед Кадрић отворио је наставак треће ванредне
сједнице, поздравио присутне, након чега је приступљено раду по већ
утврђеном дневном реду.
Ад. 1. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА БУЏЕТА БРЧКО ДИСТРИКТА
БиХ ЗА 2017. ГОДИНУ
АМАНДМАНИ КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ
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Амандман број 431
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Реконструкција моста на старом кориту ријеке Тиње и уређење
приступних путева МЗ Плазуље“.
Образложење
Предложени износ средстава за реализацију пројекта је недовољан за наведене
радове, те је потребно обезбиједити додатна средства у приближном износу од
200.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 431 Комисије за буџет.
Амандман број 432
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 75.600,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Изградња трим стазе око градског парка, МЗ Центар“.
Образложење
Средства предложена на овом пројекту у 2017. години, односе се на одобрена
средства у капиталном Буџету за 2014. годину на капиталном пројекту
“Ревитализација великог градског парка“, у износу од 75.600,00 КМ, на истом
организационом коду, економски код 821600. Назив капиталног пројекта се мијења јер
у 2016. години постоје средства на истој позицији у износу од 150.000,00 КМ, те се
жели добити исти назив пројекта, јер ће пренешена средства бити намијењена за
реализацију главног пројекта „Изградња трим стазе са хортикултурним уређењем,
изградња пјешачке стазе и реконструкција постојећих стаза и освјетљења у градском
парку“, за који је издато Рјешење о одобрењу за грађење.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 432 Комисије за буџет.
Амандман број 433

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 1.518,30 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак асфалтирања VI улице МЗ Илићка“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години, да би се
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објединила са средствима из 2016. године, а која су намијењена за исту улицу.
Пројекат је у припреми за наредну лицитацију радова, тзв. 2/2017.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 433 Комисије за буџет.
Амандман број 434
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање дијела Семберске улице ка броју 14 – десно, МЗ Доњи
Брезик“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и прибављени су локациони услови. Средства у
предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је у току цијепање
земљишта за наведени пројекат.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 434 Комисије за буџет.
Амандман број 435
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање дијела Улице Љубомира Крсмановића од главног пута ка
броју 59 – лијево, МЗ Доњи Брезик“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат, извршено цијепање земљишта и у току је поступак
утврђивања јавног интереса.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 435 Комисије за буџет.
Амандман број 436
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 63.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Реконструкција и санација Ул. Павла Савића од броја 37 до броја 87, са
спајањем на улицу Илићка 11, МЗ Грчица“.
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Образложење
Неопходно је да Одјељење за комуналне послове обезбиједи прикључке за воду и
канализацију.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 436 Комисије за буџет.
Амандман број 437
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 4.564,21 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак асфалтирања пута према гробљу у Плазуљама – Горицама у
МЗ Горице“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години због наставка
радова. Прибављена је грађевинска дозвола и у припреми је за наредну лицитацију за
извођење радова, тзв. 2/2017.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 437 Комисије за буџет.
Амандман број 438

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Иницијална средства за асфалтирање Вукосавачке улице МЗ 1. мај“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 438 Комисије за буџет.
Амандман број 439
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 44.172,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Пројектовање и почетак радова на изградњи моста у МЗ Маоча,
локација „Бољи живот““.
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Образложење
Завршено је пројектовање, а остатак од одобрених средстава потребно је планирати у
2017. години. Потребно је обезбиједити и додатна средства јер је износ који се преноси
недовољан за изградњу моста.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 439 Комисије за буџет.
Амандман број 440

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута у МЗ Бијела, засеок Јурковићи“.
Образложење
Капитални пројекат је увршћен у отворени поступак за набавку радова на изградњи и
реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, тзв.
лицитација 2/16. Пројекат је у фази потписивања уговора са извођачем радова.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 440 Комисије за буџет.
Амандман број 441
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Реконструкција дијела пута у засеоку Лукићи према Буковцу, МЗ Улице“.
Образложење
Поступак одабира добављача завршен је још у лицитацији радова тзв. 3/15, али се
радови нису могли изводити јер се финансирају и дијелом из капиталног буџета 2015.
године за коју још увијек нема извора финансирања због исказаног дефицита у

буџету за 2015. годину.

Комисија је дала сагласност.
Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 441 Комисије за буџет.
Амандман број 442
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 27.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак изградње и асфалтирање Ул. Михајла Лалића, МЗ 1. мај“.
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Образложење
Прибављено је одобрење за грађење и пројекат је спреман за наредну лицитацију за
извођење радова, тзв. 2/2017.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 442 Комисије за буџет.
Амандман број 443

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 6.611,68 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Израда пројектне документације за реализацију одобрених капиталних
пројеката“.
Образложење
Средства потребна за завршетак пројектовања на основу отворених Налога за набавку
број: 241509, 241511, 241512 и 241513 од 13. маја 2016. године.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 443 Комисије за буџет.
Амандман број 444

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 80.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Реконструкција улице – спој Херцеговачке улице са Ул. Ј. Чампаре 100
м, МЗ Центар II“.
Образложење
Средства је потребно планирати у 2017. години, јер је отворен Налог за набавку број:
241524 од 15. јула 2016. године.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 444 Комисије за буџет.
Амандман број 445
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање ул. спој Нушићева – Клостерска, МЗ Центар 4“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и извршено је цијепање земљишта. У току је поступак
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утврђивања јавног интереса.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 445 Комисије за буџет.
Амандман број 446
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 12.176,57 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Реконструкција локалног пута Л 11 Село Брезово Поље – Попово Поље
– Ражљево према Мртвици, дионица од магистралног пута М 14.1“.
Образложење
Остатак од одобрених средстава потребно је пренијети због наставка радова. Пројекат
је спреман за наредну лицитацију за извођење радова, тзв. 2/2017.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 446 Комисије за буџет.
Амандман број 447

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак санације асфалтног пута у засеоку Снагићи, МЗ Боће“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 447 Комисије за буџет.
Амандман број 448

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 25.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Изградња крака Улице Јована Јовановића Змаја према Луци у дужини
од око 120 м у МЗ Српска Варош“.
Образложење
Капитални пројекат увршћен је у отворени поступак за набавку радова на изградњи и
реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, тзв.
лицитација 2/16. Пројекат је у фази потписивања уговора са извођачем радова.
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Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 448 Комисије за буџет.
Амандман број 449
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Реконструкција пута у Чађавцу, засеок Бркићи“.
Образложење
Капитални пројекат увршћен у отворени поступак за набавку радова на изградњи и
реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, тзв.
лицитација 2/16. Поступак је поништен (није било понуда) и у припреми је за наредну
лицитацију за извођење радова, тзв. 2/2017.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 449 Комисије за буџет.
Амандман број 450

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 5.535,76 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Пројектовање, геомеханичка испитивања, надзор и инвестиционотехничка документација за реализацију капиталних пројеката“.
Образложење
Преостала средства су потребна за наставак пројектовања и остале намјене.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 450 Комисије за буџет.
Амандман број 451
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 36.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Замјена дијела коловоза улице према Башићима до број 330, МЗ
Маоча“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

653

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 451 Комисије за буџет.
Амандман број 452
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 5.369,41 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Реконструкција пута од магистралног пута М 14.1 поред цркве до
локалног пута Л 1“.
Образложење
Остатак од одобрених средстава потребно је планирати у 2017. години за наставак
радова.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 452 Комисије за буџет.
Амандман број 453

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 36.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Реконструкција Улице Арифа Дервишевића од број 1 у МЗ Кланац“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 453 Комисије за буџет.
Амандман број 454
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 33.757,49 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак асфалтирања пута на локалитету 3, МЗ Брезово Поље, Ново
насеље“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и извршено је цијепање земљишта. У току је поступак
утврђивања јавног интереса.
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Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 454 Комисије за буџет.
Амандман број 455
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 90.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Реконструкција локалног пута Л 17 Пурашевина – Крбети, дионица
између Бузекаре и Крбета“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и извршено је цијепање земљишта. У току је поступак
утврђивања јавног интереса.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 455 Комисије за буџет.
Амандман број 456
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 90.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Реконструкција некатегорисаног пута Брезово Поље село –
Слијепчевићи“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 456 Комисије за буџет.
Амандман број 457

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 45.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Реконструкција пута Л 9 Г. Рахић–Џигуре–Буквик, дионица Ћосети–
Вујичићи“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и извршено је цијепање земљишта. У току је поступак
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утврђивања јавног интереса.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 457 Комисије за буџет.
Амандман број 458
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 22.237,59 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Реконструкција локалног пута Л 4, дионица Зовик–Штрепци“.
Образложење
Средства је потребно планирати у 2017. години за наставак радова.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 458 Комисије за буџет.
Амандман број 459
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 9.272,30 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Контролна испитивања изведених радова и употребљених материјала“.
Образложење
Средства је потребно планирати у 2017. години за континуирани наставак испитивања.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 19 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 459 Комисије за буџет.
Амандман број 460
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак асфалтирања пута према Вићи Станишићу у МЗ Горњи
Брезик“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 460 Комисије за буџет.
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Амандман број 461
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 45.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Реконструкција пута Доње Дубравице – Бодериште“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 461 Комисије за буџет.
Амандман број 462

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак асфалтирања пута према Пери Радовановићу и даље према
гробљу у МЗ Доња Брка“.
Образложење
Капитални пројекат увршћен је у отворени поступак за набавку радова на изградњи и
реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, тзв.
лицитација 2/16. Неопходно је планирати ова средства у 2017. години, након чега
слиједи доношење одлуке о избору извођача радова.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 462 Комисије за буџет.
Амандман број 463

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање Улице Николе Тесле од броја 21 до броја 25 у МЗ Грчица“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и извршено је цијепање земљишта. У току је поступак
утврђивања јавног интереса.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 463 Комисије за буџет.
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Амандман број 464
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање крака Улице браће Кауриновић у МЗ Грчица“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 464 Комисије за буџет.
Амандман број 465

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 18.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута према кући Вукосаве Лукић у МЗ Вучиловац“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 465 Комисије за буџет.
Амандман број 466
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак асфалтирања пута Станови–Поточари кроз викенд насеље МЗ
Станови“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и извршено је цијепање земљишта. У току је поступак
утврђивања јавног интереса.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 466 Комисије за буџет.
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Амандман број 467
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 13.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута према Рајку Арсенићу у МЗ Крепшић“.
Образложење
Завршена је експропијација земљишта и пројекат је у припреми за наредну лицитацију
за извођење радова, тзв. 2/2017.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 467 Комисије за буџет.
Амандман број 468

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 18.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута у засеоку Гајићи у МЗ Горње Дубравице“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и прибављени су локациони услови. Средства у
предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је у току цијепање
земљишта за наведени пројекат.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 468 Комисије за буџет.
Амандман број 469

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 45.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута од куће Ружице Цвјетиновић према главном путу у
МЗ Горње Дубравице“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и прибављени су локациони услови. Средства у
предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је у току цијепање
земљишта за наведени пројекат.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 469 Комисије за буџет.
Амандман број 470
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У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање крака Ул. браће Кауриновића у МЗ Грчица“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 470 Комисије за буџет.
Амандман број 471
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Завршетак асфалтирања пута Пирометал–Марићи у МЗ Гредице 1“.
Образложење
Капитални пројекат увршћен је у отворени поступак за набавку радова на изградњи и
реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, тзв.
лицитација 2/16. Неопходно је планирати ова средства у 2017. години, након чега
слиједи доношење одлуке о избору извођача радова.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 20 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 471 Комисије за буџет.
Амандман број 472

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута к. ч. 478 Симикићи у МЗ Крбети“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и извршено је цијепање земљишта. У току је поступак
утврђивања јавног интереса.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 472 Комисије за буџет.
Амандман број 473
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У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута у засеоку Брдо према кући Иве Радошевић, МЗ
Боће“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и извршено је цијепање земљишта. У току је поступак
утврђивања јавног интереса.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 473 Комисије за буџет.
Амандман број 474
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 18.315,20 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута к. ч. 1113 и 1114 Пурашевина у МЗ Станови“.
Образложење
Поступак одабира добављача завршен је још у лицитацији радова тзв. 3/15, али се
радови нису могли изводити јер се финансирају и дијелом из капиталног буџета 2015.
године за коју још увијек нема извора финансирања због исказаног дефицита у буџету
за 2015. годину.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 474 Комисије за буџет.
Амандман број 475

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута од Л – 17 ка гробљу у МЗ Бузекара“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и извршено је цијепање земљишта. У току је поступак
утврђивања јавног интереса.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 475 Комисије за буџет.
Амандман број 476
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У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута Новаковићи у МЗ Брезово Поље – село“.
Образложење
Поступак одабира добављача завршен је још у лицитацији радова тзв. 3/15, али се
радови нису могли изводити јер се финансирају и дијелом из капиталног буџета 2015.
године за коју још увијек нема извора финансирања због исказаног дефицита у буџету
за 2015. годину.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 476 Комисије за буџет.
Амандман број 477

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање лијевог крака пута Јовићи (кч 857 и 707/2) у МЗ Б. Поље
село“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 477 Комисије за буџет.
Амандман број 478

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак асфалтирања пута кроз засеок Крушик у МЗ Сандићи“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и извршено је цијепање земљишта. У току је поступак
утврђивања јавног интереса.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 478 Комисије за буџет.
Амандман број 479

662

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 40.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање Улице Алосмана Топчића, МЗ Мераје“.
Образложење
Средства предложена на овом пројекту у 2017. години, односе се на одобрена
средства у капиталном Буџету за 2014.
годину, на истом организационом и
економском коду, на капиталним пројектима:
- “Асфалтирање споја између улица Мудериса Ибрахимбеговића и Браће Суљића
у дужини од 50 м“, у износу од 20.000,00 КМ и
- „Реконструкција Улице браће Суљића – кружни ток поред градског мезарја“, у
износу од 20.000,00 КМ.
Међутим, грађани МЗ Мераје су упутили Одјељењу за јавне послове допис да се
средства преусмјере за асфалтирање горе наведене улице, из разлога што се не могу
реализовати средства како је планирано у 2014. години јер спајање улица, односно
изградња кружног тока није предвиђена регулационим планом. (допис број 1/17 од
1.2.2017. године). У допису, истовремено, предлажу пројекат у 2017. години под горе
наведеним називом, јер су у тој улици завршени радови на изградњи фекалне и
оборинске канализације и већ се дуже вријеме чека на њено асфалтирање.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 479 Комисије за буџет.
Амандман број 480
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута у новом насељу Обреновићи (број парцеле 850), МЗ
Горњи Брезик“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 480 Комисије за буџет.
Амандман број 481

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 2.931,44 КМ.
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Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута лијеви крак Стара ковачница у МЗ Попово Поље“.
Образложење
Отворен је Налог за набавку број 241628 од 2. јуна 2016. године, те су средства
потребна за завршетак радова.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 481 Комисије за буџет.
Амандман број 482
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак асфалтирања од Јурковића према Шајкановићима, односно
католичком гробљу у МЗ Бијела“.
Образложење
Капитални пројекат увршћен је у отворени поступак за набавку радова на изградњи и
реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, тзв.
лицитација 2/16. Неопходно је планирати средства у 2017. години, након чега слиједи
доношење одлуке о избору извођача радова.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 482 Комисије за буџет.
Амандман број 484

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Завршетак асфалтирања пута, дионица Илићи, МЗ Штрепци“.
Образложење
Отворен је Налог за набавку број 241398 од 1.12.2015. године. Средства у поменутом
износу су потребна за извођење радова. Капитални пројекат се финасира дијелом и
из 2015. године у износу од 2.493,37 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 484 Комисије за буџет.
Амандман број 485
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 8.000,00 КМ.
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Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута засеок Јозићи, МЗ Доњи Вукшић“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 485 Комисије за буџет.
Амандман број 486

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање Омладинске улице, МЗ Ријеке“.
Образложење
Прибављено је одобрење за грађење и створени су услови за лицитацију радова, али
неопходно је да Одјељење за комуналне послове прво обезбиједи прикључке за воду и
канализацију.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 486 Комисије за буџет.
Амандман број 487

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање Крфске улице, МЗ Грчица“.
Образложење
Одјељење за комуналне послове треба прво извршити реконструкцију водоводне и
канализационе мреже.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 487 Комисије за буџет.
Амандман број 488
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 40.500,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак асфалтирања пута Доње Дубравице – Бодериште – Репино
Брдо у МЗ Доње Дубравице“.
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Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 488 Комисије за буџет.
Амандман број 489

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута засеок Стјепковица према кући Тадије Тадића, МЗ
Приједор“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и извршено је цијепање земљишта. У току је поступак
утврђивања јавног интереса.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 489 Комисије за буџет.
Амандман број 490
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута до куће Бошњак Пеје, МЗ Приједор“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и прибављени су локациони услови. Средства у
предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је у току цијепање
земљишта за наведени пројекат.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 490 Комисије за буџет.
Амандман број 491

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута засеок Шимићи, МЗ Уловић“.
Образложење
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Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 491 Комисије за буџет.
Амандман број 492

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак изградње пјешачке стазе засеок Сељани, МЗ Дубраве“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 492 Комисије за буџет.
Амандман број 493

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак асфалтирања пута засеок Никићи (Чанчаревићи) у МЗ Бијела“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 493 Комисије за буџет.
Амандман број 494
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак асфалтирања пута засеок Бабићи, Томић Лука у МЗ Бијела“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
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Урађен је главни пројекат и извршено је цијепање земљишта. У току је поступак
утврђивања јавног интереса.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 494 Комисије за буџет.
Амандман број 495
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак асфалтирања пута засеок Пурашевина, МЗ Станови“.
Образложење
Поступак одабира добављача завршен је још у лицитацији радова тзв. 3/15, али се
радови нису могли реализирати јер се финансирају и дијелом из капиталног буџета
2015. године за коју још увијек нема извора финансирања због исказаног дефицита у
буџету за 2015. годину.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 495 Комисије за буџет.
Амандман број 496

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Завршетак асфалтирања пута Хрговчићи, МЗ Дубраве“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 496 Комисије за буџет.
Амандман број 497
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Завршетак асфалтирања пута Марошевић–Анђеловићи, МЗ Дубраве“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
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експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 497 Комисије за буџет.
Амандман број 498

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање Семберске улице у МЗ Брезик“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је урађен
главни пројекат и у току је ревизија истог. Планирана средства потребна су за
извођење радова.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 498 Комисије за буџет.
Амандман број 499
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута према кући Грге Јурковић, МЗ Бијела“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и извршено је цијепање земљишта. У току је поступак
утврђивања јавног интереса.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 499 Комисије за буџет.
Амандман број 500
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута према кући Тадије Гељић, МЗ Бијела“.
Образложење
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Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и извршено је цијепање земљишта. У току је поступак
утврђивања јавног интереса.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 500 Комисије за буџет.
Амандман број 501

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 7.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута према кући Мате Токина, МЗ Бијела“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и извршено је цијепање земљишта. У току је поступак
утврђивања јавног интереса.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 501 Комисије за буџет.
Амандман број 502
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута према кући Мишка Чумуровић, МЗ Бијела“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и извршено је цијепање земљишта. У току је поступак
утврђивања јавног интереса.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 502 Комисије за буџет.
Амандман број 503

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 7.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута Подаревац–Лончаревићи, МЗ Горња Скакава“.
Образложење
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Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 503 Комисије за буџет.
Амандман број 504

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 8.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута Међаци–Јурићи, МЗ Г. Скакава“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и извршено је цијепање земљишта. У току је поступак
утврђивања јавног интереса.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 504 Комисије за буџет.
Амандман број 505
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута према кући Иве Марошевић, МЗ Дубраве“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 505 Комисије за буџет.
Амандман број 506

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута у засеоку Краљевићи у МЗ Слијепчевићи“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
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имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 506 Комисије за буџет.
Амандман број 507
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 1.990,21 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак асфалтирања пута од мераје према кући Грге Ковачевић, МЗ
Д. Рахић“.
Образложење
Капитални пројекат увршћен је у отворени поступак за набавку радова на изградњи и
реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, тзв.
лицитација 2/16. Неопходно је планирати средства у поменутом износу у 2017. години,
након чега слиједи доношење одлуке о избору извођача радова.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 507 Комисије за буџет.
Амандман број 508

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута према кући Иве Јозић, МЗ Крепшић“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и извршено је цијепање земљишта. У току је поступак
утврђивања јавног интереса.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 508 Комисије за буџет.
Амандман број 509

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута према кући Марка Илијић, МЗ Крепшић“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и извршено је цијепање земљишта. У току је поступак
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утврђивања јавног интереса.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 509 Комисије за буџет.
Амандман број 510
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 25.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак асфалтирања од куће Иве Босанкић према главном путу, МЗ
Витановићи“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 510 Комисије за буџет.
Амандман број 511

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 9.190,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута засеок Павићи, МЗ Витановићи“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и извршено је цијепање земљишта. У току је поступак
утврђивања јавног интереса.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 511 Комисије за буџет.
Амандман број 512

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута Сендићи у МЗ Горице“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
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имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 512 Комисије за буџет.
Амандман број 513
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 63.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање Улице Бакије Селимовић од 153 до 95, МЗ Ивици“.
Образложење
Капитални пројекат увршћен је у отворени поступак за набавку радова на изградњи и
реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, тзв.
лицитација 2/16. Неопходно је планирати средства у поменутом износу у 2017. години,
након чега слиједи доношење одлуке о избору извођача радова.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 513 Комисије за буџет.
Амандман број 514

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута према кући Бербић Сенада Горњи Рахић“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и извршено је цијепање земљишта. У току је поступак
утврђивања јавног интереса.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 514 Комисије за буџет.
Амандман број 515

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Зацјевљивање канала и проширење пута на Карића брду Горњи Рахић“.
Образложење
Капитални пројекат увршћен је у отворени поступак за набавку радова на изградњи и
реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, тзв.
лицитација 2/16. Неопходно је планирати средства у поменутом износу у 2017. години,
након чега слиједи доношење одлуке о избору извођача радова.
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Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 515 Комисије за буџет.
Амандман број 516
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак асфалтирања пута у засеоку Станишић МЗ Горњи Брезик“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 516 Комисије за буџет.
Амандман број 517
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 6.028,18 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак изградње пута у засеоку Томићи од пута Л – 13 према засеоку
Томићи, МЗ Горње Дубравице“.
Образложење
Остатак средстава потребно је планирати у 2017. години због наставка радова.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 517 Комисије за буџет.
Амандман број 518
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 7.787,11 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак асфалтирања пута Будечи, МЗ Ражљево“.
Образложење
Остатак средстава потребно је планирати у 2017. години због наставка радова.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 518 Комисије за буџет.
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Амандман број 519
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак асфалтирања пута Горњи Рахић – Исламовац“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и прибављени су локациони услови. Средства у
предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је у току цијепање
земљишта за наведени пројекат.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 519 Комисије за буџет.
Амандман број 520

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута према кући Ракић Зоре, МЗ Гредице II“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и прибављени су локациони услови. Средства у
предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је у току цијепање
земљишта за наведени пројекат.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 520 Комисије за буџет.
Амандман број 521

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање Турсуновића сокака, МЗ Брка“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и извршено је цијепање земљишта. У току је поступак
утврђивања јавног интереса.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 521 Комисије за буџет.
Амандман број 522
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање Семберске улице од број 18А МЗ Доњи Брезик“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и прибављени су локациони услови. Средства у
предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је у току цијепање
земљишта за наведени пројекат.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 522 Комисије за буџет.
Амандман број 523
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 6.764,69 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак изградње пута од засеока Брдо до Православног гробља МЗ
Бијела “.
Образложење
Остатак средстава потребно је планирати у 2017. години због наставка радова.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 523 Комисије за буџет.
Амандман број 524
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута код Мујкић Смаила, МЗ Маоча“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и прибављени су локациони услови. Средства у
предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је у току цијепање
земљишта за наведени пројекат.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 524 Комисије за буџет.
Амандман број 525
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 40.500,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута на локалитету Гњидавица број 2 Брезово Поље Ново
насеље“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и извршено је цијепање земљишта. У току је поступак
утврђивања јавног интереса.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 525 Комисије за буџет.
Амандман број 526
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак асфалтирања пута у засеоку Радовановићи МЗ Брезово Поље
Село“.
Образложење
Капитални пројекат увршћен је у отворени поступак за набавку радова на изградњи и
реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, тзв.
лицитација 2/16. Неопходно је планирати средства у поменутом износу у 2017. години,
након чега слиједи доношење одлуке о избору извођача радова.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 526 Комисије за буџет.
Амандман број 527

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 2.915,41 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање Улице Мали Авдић од куће Хоџић Махмута до Авдић
Изудина, МЗ Шаторовићи“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је поменути
капитални пројекат планиран за наредну лицитацију радова, тзв. 2/2017.
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Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 527 Комисије за буџет.
Амандман број 528
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута на парцели 4031 и 4036/2 у МЗ Горњи Рахић“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је поменути
капитални пројекат планиран за наредну лицитацију радова, тзв. 2/2017.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 528 Комисије за буџет.
Амандман број 529

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 16.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута од куће број 64 Илић Богољуба до број 63 Илић
Симе МЗ Бузекара“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и извршено је цијепање земљишта. У току је поступак
утврђивања јавног интереса.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 529 Комисије за буџет.
Амандман број 530
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 31.500,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута Брежђа, МЗ Маоча“.
Образложење
Капитални пројекат увршћен је у отворени поступак за набавку радова на изградњи и
реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, тзв.
лицитација 2/16. Неопходно је планирати средства у поменутом износу у 2017. години,
након чега слиједи доношење одлуке о избору извођача радова.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 530 Комисије за буџет.
Амандман број 531
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута према кући Курталић Јакуба МЗ Маоча“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и прибављени су локациони услови. Средства у
предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је у току цијепање
земљишта за наведени пројекат.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 531 Комисије за буџет.
Амандман број 532
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 7.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак асфалтирања крака Ул. Близна број парцеле 539 у дужини 50 м
у МЗ Д. Брезик“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 532 Комисије за буџет.
Амандман број 533

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак асфалтирања пута Сељани (Возетићи) МЗ Дубраве“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 533 Комисије за буџет.
Амандман број 534
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута у Репином Брду – пут Просина“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и извршено је цијепање земљишта. У току је поступак
утврђивања јавног интереса.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 534 Комисије за буџет.
Амандман број 535
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 2.067,77 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Реконструкција тротоара у Кантарџића улици у МЗ Колобара“.
Образложење
Средства је потребно планирати у 2017. години за завршетак радова, а на основу
отвореног Налога за набавку број 241709 од 17.11.2016. године.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 535 Комисије за буџет.
Амандман број 536

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 72.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Реконструкција и проширење пута од моста код фирме „Kaizer“ према
регионалном путу Р 460 МЗ Ријеке“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 536 Комисије за буџет.
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Амандман број 537
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 63.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Реконструкција и санација Улице Павла Савића од број 37 до број 87 МЗ
Грчица“.
Образложење
Средства је потребно планирати у 2017. години, али је неопходно да Одјељење за
комуналне послове прво обезбиједи прикључке за воду и канализацију.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 537 Комисије за буџет.
Амандман број 538
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 63.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање Улице Асима Дервишевића МЗ Колобара“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 538 Комисије за буџет.
Амандман број 539
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 36.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање крака Улице Стари Расадник према дијелу Улице
Хоџарино брдо МЗ Стари Расадник“.
Образложење
Средства је потребно планирати у 2017. години јер је пројекат у фази прибављања
нових локационих услова и завршено је цијепање земљишта.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 2 „против“, усвојила амандман број 539 Комисије за буџет.
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Амандман број 540
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање улице у МЗ Бродуша од Фазловића до Тракошевића“.
Образложење
Средства је потребно планирати у 2017. години, али је неопходно да Одјељење за
комуналне послове прво обезбиједи прикључке за воду и канализацију.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 540 Комисије за буџет.
Амандман број 541

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Реконструкција Улице Ферхата Мујановића насеље Мујкићи“.
Образложење
Средства је потребно планирати у 2017. години, али је неопходно да Одјељење за
комуналне послове прво обезбиједи прикључке за воду и канализацију.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 541 Комисије за буџет.
Амандман број 542

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 25.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање улице између броја 272 и 274, Мостарска улица МЗ Брод“
Образложење
Капитални пројекат увршћен је у отворени поступак за набавку радова на изградњи и
реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, тзв.
лицитација 2/16. Неопходно је планирати средства у поменутом износу у 2017. години,
након чега слиједи доношење одлуке о избору извођача радова.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 542 Комисије за буџет.
Амандман број 543
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У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута Ћосети–Вујичићи (брдо Ћосети)“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 543 Комисије за буџет.
Амандман број 544

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 27.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање главног пута кроз насеље Ћосети са оборинском
канализацијом“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 544 Комисије за буџет.
Амандман број 545
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање сокака у МЗ Рашљани према кући Шефкије Захиревића“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа.
Урађен је главни пројекат и извршено је цијепање земљишта. У току је поступак
утврђивања јавног интереса.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 545 Комисије за буџет.
Амандман број 546
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У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање крака Улице М. Ризвића у МЗ Кланац“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години. Одбијени су
локациони услови, те се чека рјешење Одјељења за просторно планирање и
имовинско-правне послове.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 546 Комисије за буџет.
Амандман број 547

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање крака Улице Мусе Ћ. Ћатића десно поред џамије МЗ
Кланац“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 547 Комисије за буџет.
Амандман број 548
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање Улице Кланац I“.
Образложење
Капитални пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних
односа. Урађен је главни пројекат и прибављени су локациони услови. Средства у
предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је у току цијепање
земљишта за наведени пројекат.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 548 Комисије за буџет.
Амандман број 549
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У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Проширење Лејлића улице, насеље Глухаковац“.
Образложење
Средства је потребно планирати у 2017. години, а на основу отвореног Налога за
набавку број 241697 од 17.11.2016. године за извођења радова.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 549 Комисије за буџет.
Амандман број 550
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 27.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак асфалтирања Лејлића улице од броја 173 до броја 167, МЗ
Глухаковац“.
Образложење
Средства је потребно планирати у 2017. години, а на основу отвореног Налога за
набавку број 241697 од 17.11.2016. године за извођења радова.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 550 Комисије за буџет.
Амандман број 551
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање (спајање пута) од куће Ибрахимовић Бериза до куће
Ковачевић Ехлимана број 12, МЗ Диздаруша“.
Образложење
Капитални пројекат увршћен је у отворени поступак за набавку радова на изградњи и
реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, тзв.
лицитација 2/16. Неопходно је планирати средства у поменутом износу у 2017. години,
након чега слиједи доношење одлуке о избору извођача радова.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 551 Комисије за буџет.
Амандман број 552
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У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак асфалтирања пута Шумари МЗ Сандићи“.
Образложење
Капитални пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних
односа. Урађен је главни пројекат и извршено је цијепање земљишта. У току је
поступак утврђивања јавног интереса.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 552 Комисије за буџет.
Амандман број 553
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 8.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак радова у засеоку Васићи, МЗ Трњаци“.
Образложење
Средства предложена на овом пројекту у 2017. години се односе на одобрена
средства у капиталном Буџету за 2014. годину на капиталном пројекту “Наставак
радова у засеоку Лазићи, МЗ Трњаци“, у износу од 8.000,00 КМ, на истом
организационом и економском коду.
Средства се нису могла реализовати јер је потребно промијенити назив капиталног
пројекта. Наиме, у амандману предлагача, грешком је наведено Лазићи, те је
предлагач упутио званичан допис за промјену назива капиталног пројекта, број 1603/17 од 16.03.2017. године.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 553 Комисије за буџет.
Амандман број 554
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање Улице Заима Мушановића од броја 38А у МЗ Диздаруша“.
Образложење
Капитални пројекат увршћен је у отворени поступак за набавку радова на изградњи и
реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, тзв.
лицитација 2/16. Неопходно је планирати средства у поменутом износу у 2017. години,
након чега слиједи доношење одлуке о избору извођача радова.
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Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 554 Комисије за буџет.
Амандман број 555
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Завршетак асфалтирања пута Томшића пут Дубраве“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 555 Комисије за буџет.
Амандман број 556
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 59.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање Улице Алексе Шантића, МЗ Српска Варош“.
Образложење
Средства је потребно планирати у 2017. години, али је неопходно да Одјељење за
комуналне послове прво обезбиједи прикључке за воду и канализацију.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 556 Комисије за буџет.
Амандман број 557

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Завршетак асфалтног пута према Зајићима насеље Хукељи“.
Образложење
Капитални пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних
односа. Урађен је главни пројекат и извршено је цијепање земљишта. У току је
поступак утврђивања јавног интереса.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 557 Комисије за буџет.
Амандман број 558
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак асфалтирања пута Лујићи–Стокановићи, засеок Лујићи, МЗ
Сандићи“.
Образложење
Капитални пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних
односа. Урађен је главни пројекат и извршено је цијепање земљишта. У току је
поступак утврђивања јавног интереса.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 558 Комисије за буџет.
Амандман број 559
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 13.954,36 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак изградње Улице Милене Павловић-Барили у МЗ Мујкићи“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години ради наставка
реализације капиталног пројекта.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 559 Комисије за буџет.
Амандман број 560

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 27.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак изградње асфалтног пута Ћосети–Маоча“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 560 Комисије за буџет.
Амандман број 561
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 36.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Реконструкција пута од улаза у мјесну заједницу Чанде до мјесног
дома“.
Образложење
Капитални пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних
односа. Урађен је главни пројекат и извршено је цијепање земљишта. У току је
поступак утврђивања јавног интереса.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 561 Комисије за буџет.
Амандман број 562

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак асфалтирања пута у Новом насељу Обреновићи у МЗ Горњи
Брезик“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
експропријација земљишта у току, односно у току је завршна фаза рјешавања
имовинско-правних односа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 562 Комисије за буџет.
Амандман број 563

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 8.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Рјешавање одводње оборинских вода Грчица–Диздаруша у МЗ Грчица –
завршетак I крака оборинског колектора у Ул. Стевана Мокрањца“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је капитални
пројекат планиран за наредну лицитацију радова, тзв. 2/2017.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 563 Комисије за буџет.
Амандман број 564
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 23.192,20 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута на парцели број 3496/1 к. о. Брчко 1 по излагању –
нови премјер испред постојећих гаража, а иза зграде која представља дио Улице
бискупа Јосипа Стадлера од броја 9 до броја 1, Ново Брчко“.
Образложење
Капитални пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних
односа. Урађен је главни пројекат и извршено је цијепање земљишта. У току је
поступак утврђивања јавног интереса.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 564 Комисије за буџет.
Амандман број 565

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 700.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак реконструкције дијела Узуновића улице“.
Образложење
Пројекат није могао бити реализован због рјешавања имовинско-правних односа. Чека
се судско рјешење за рушење куће Узуновића, те експропријација дијела земљишта у
власништву породице Рушити.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 565 Комисије за буџет.
Амандман број 566
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
12.107,50 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Ревизија пројектне документације, технички пријем, потребне
сагласности за реализацију одобрених капиталних пројеката“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години за наставак
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плаћања ревизија и осталих накнада код реализације капиталних пројеката.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 566 Комисије за буџет.
Амандман број 567
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 4.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Асфалтирање пута према спомен-кући Бошка Перића Пеше“.
Образложење
Средства у предложеном износу потребно је планирати у 2017. години јер је
капитални пројекат планиран за наредну лицитацију радова, тзв.2/2017.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 567 Комисије за буџет.
Амандман број 568

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24030001 – Пододјељење за јавне објекте, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
65.543,27 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Изградња зграде Полиције“.
Образложење
Предложени износ представља остатак од одобрених средстава за изградњу зграде
Полиције која је потребно планирати за извођење радова по примједбама комисије за
технички пријем објекта и плаћање окончане ситуације за бушење и уградњу
пиезометара у објекту.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 568 Комисије за буџет.
Амандман број 569

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24030001 – Пододјељење за јавне објекте, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 268.506,43 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Наставак радова на градском стадиону“.
Образложење
Предложени износ представља остатак од одобрених средстава за радове на градском
стадиону који је потребно планирати за извођење радова на ограђивању објекта (у току
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је процедура избора добављача).
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 569 Комисије за буџет.
Амандман број 570
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24030001 – Пододјељење за јавне објекте, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
150.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Изградња културног центра“.
Образложење
Наведени капитални пројекат је одобрен Ребалансом буџета за 2014. годину и за
његову реализацију неопходно је планирати средства у 2017. години.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 570 Комисије за буџет.
Амандман број 571
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне
послове, на организационом коду 24040001 – Пододјељење за јавни саобраћај и
одржавање возила, на економском коду 821300 – Набавка опреме, планирани износ
средстава увећати за 50.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Набавка софтвера за праћење натуралних и финансијских података о
употреби возног парка“.
Образложење
У току је припрема тендерске документације за расписивање огласа за набавку
софтвера. Средства за овај капитални пројекат су обезбијеђена и у 2016. години у
износу од 20.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 571 Комисије за буџет.
Амандман број 572
У Предлогу капиталног буџета за 2017.годину Одјељења за јавни регистар, на
организационом коду 25060001 – Служба за архив, на економском коду 821600 –
Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални пројекат:
„Реконструкција и инвестиционо одржавање зграде Архив града Брчко“ у износу
од 385.565,84 КМ.
Образложење:
Наведена средства представљају неутрошена средства са капиталног пројекта
„Набавка и уградња противпожарног и ватродојавног система за објекат Архив града“
који је планиран у капиталном буџету за 2014. годину.
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Средства је потребно планирати за реконструкцију и инвестиционо одржавање зграде
Архив града Брчко а у сврху реализације пројекта и обезбјеђења услова за технички
пријем зграде и уградњу противпожарног и ватродојавног система.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 572 Комисије за буџет.
Амандман број 573
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавни регистар, на
организационом коду 25030001 – Пододјељење за катастарске књиге, на економском
коду 821500 –Набавка сталних средстава у облику права, уводи се нови капитални
пројекат:
„Набавка катастарског софтвера за потребе Владе Брчко дистрикта БиХ –
наставак пројекта“ у износу од 114.638,02 КМ
Образложење:
Наведена средства представљају неутрошена средства са капиталних пројеката:
„Набавка катастарског софтвера за потребе Владе Брчко дистрикта БиХ“ у износу од
101.629,02 КМ, „Инвестиционо одржавање софтвера за ГИС и софтвера за катастар“ у
износу од 10.000,00 КМ и „Набавка 2 путничка моторна возила“ у износу од 3.009,00 КМ
који су планирани у капиталном буџету за 2014. годину. Наведена средства је
неопходно планирати у капиталном буџету за 2017. годину а у сврху реализације
набавке катастарског софтвера за потребе Владе Брчко дистрикта БиХ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 573 Комисије за буџет.
Амандман број 574

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010001 – Канцеларија директора, на економском
коду 821100 - Набавка земљишта и шума, уводи се нови капитални пројекат:
„Набавка земљишта и осталих материјалних средстава за рјешавање предмета
Канцеларије у вези са стицањем имовине Брчко дистрикта БиХ“ у износу од
2.226,03 КМ.
Образложење:
Средства су неопходна за реализацију уговора у вези са стицањем имовине.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 574 Комисије за буџет.
Амандман број 575
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010001 – Канцеларија директора, на економском
коду 821300 – Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Набавка рачунарске и остале канцеларијске опреме“ у износу од 9.264,34 КМ.
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Образложење:
Средства су неопходна за набавку рачунарске опреме, а била су планирана у
Капиталном буџету за 2014. годину на капиталном пројекту „Набавка опреме за
одржавање објеката (машине, алати, пумпе, расхладне витрине и сл.)“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 575 Комисије за буџет.
Амандман број 576

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
821200 - Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Завршетак изградње стадиона и изградња трибина у МЗ Горњи Рахић“ у износу
од 103.659,75 КМ.
Образложење:
Припремљена је тендерска документација и чека се усвајање буџета и плана набавке
за 2017. годину, да би се покренуо поступак набавке.
(Обједињена су средства са капиталних пројеката „Наставак изградње игралишта у МЗ
Горњи Рахић“ у износу од 48.659,75 КМ и „Завршетак стадиона у МЗ Горњи Рахић“ у
износу од 55.000,00 КМ).
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 576 Комисије за буџет.
Амандман број 577

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
821200 - Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Изградња споменика цивилним жртвама рата у Брчком“ у износу од 269.267,00
КМ.
Образложење:
Завршена је израда главног пројекта, а очекује се издавање одобрења за грађење, након
чега ће бити покренут поступак набавке радова за изградњу споменика.
(Обједињена су средства са капиталних пројеката: „Изградња споменика цивилним
жртвама рата у Брчком“ у износу од 244.267,00 КМ и „Уређење простора око споменика
и пратећи трошкови за спомен-обиљежја цивилним жртвама рата у Брчком“ у износу од
25.000,00 КМ).
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 577 Комисије за буџет.
Амандман број 578
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
821200 - Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
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„Изградња објекта читаонице у МЗ Буковац на постојећим темељима“ у износу
од 7.526,03 КМ.
Образложење:
Припремљена је тендерска докуметација, а након усвајања буџета за 2017. годину, биће
започет поступак набавке радова.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 578 Комисије за буџет.
Амандман број 579
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
821200 - Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Изградња спортске сале у МЗ Буквик“ у износу од 40.000,00 КМ.
Образложење:
Потребно је планирати средства за наведени пројекат како би се могао расписати тендер.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 579 Комисије за буџет.
Амандман број 580
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
821200 - Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Изградња игралишта за баскет, уређење стаза са клупама и зеленилом (мали
парк), изградња артеског бунара у МЗ Крепшић“ у износу од 48.266,00 КМ.
Образложење:
По захтјеву МЗ Крепшић средства су обезбијеђена са пројекта из 2014. године под
називом „Иницијална средства за пројектовање и изградњу спортске дворане у
Крепшићу“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 580 Комисије за буџет.
Амандман број 581

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
821200 - Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Изградња Дома културе у МЗ Шаторовићи", у износу од 176.012,00 КМ.
Образложење:
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Издато је одобрење за грађење, а наведена средства су неопходна да би се покренуо
поступак изградње наведеног објекта.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 581 Комисије за буџет.
Амандман број 582
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
821200 - Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Изградња трибина на стадиону за мали фудбал X Основна школа Бијела", у
износу од 5.000,00 КМ.
Образложење:
Припремљена је тендерска документација, а након усвајања буџета за 2017. годину,
бит ће покренут поступак набавке радова.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 582 Комисије за буџет.
Амандман број 583
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
821200 - Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Изградња трибина на фудбалском игралишту у МЗ Крепшић“ у износу од
18.300,41 КМ.
Образложење:
По захтјеву МЗ Крепшић средства која у у Капиталном буџету за 2014. годину била
планирана на капиталном пројекту „Наставак радова за изградњу објекта за спорт и
културу у МЗ Крепшић“ се планирају за горе наведене намјене.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 583 Комисије за буџет.
Амандман број 584

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Реконструкција и доградња Дома културе у МЗ Рашљани“ у износу од 150.000,00
КМ.
Образложење:
Обједињена су средства са капиталних пројеката „Иницијална средства за изградњу
објекта МЗ Рашљани“ у износу од 10.000 КМ и „Реконструкција и доградња Дома
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културе у МЗ Рашљани“ у износу од 140.000,00 КМ, који су планирани у Капиталном
буџету за 2014. годину.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 584 Комисије за буџет.
Амандман број 585
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
821200 - Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Завршетак изградње трибина на фудбалском стадиону МЗ Диздаруша“ у износу
од 3.199,04 КМ.
Образложење:
Средства су неопходна за завршетак пројекта.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 585 Комисије за буџет.
Амандман број 586
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
821200 - Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Наставак изградње трибина Фудбалског клуба МЗ Поточари“ у износу од
6.705,87 КМ.
Образложење:
Средства су недовољна за наставак изградње објекта. У првој фази изграђен је темељ и
подна плоча. Потребно је планирати средства у 2017. години и чекати нова, додатна
средства за наставак изградње.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 586 Комисије за буџет.
Амандман број 587
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
821200 - Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Изградња спортске дворане у Поточарима, МЗ Поточари“ у износу од 100.000,00
КМ.
Образложење:
Поред средстава у износу од 100.000,00 КМ, која су потребна да би се покренуо поступак
набавке, за ове намјене планирана су средства и у Одјељењу за привредни развој, спорт
и културу.
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Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 587 Комисије за буџет.
Амандман број 588
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском
коду 821200 - Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Иницијална средства за пројектовање и изградњу читаонице у Новом насељу
Ивици у МЗ Ивици Ново насеље“ у износу од 3.935,30 КМ.
Образложење:
Припремљена је тендерска документација за расписивање поступка набавке.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 588 Комисије за буџет.
Амандман број 589
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском
коду 821200 - Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Изградња кошаркашког игралишта МЗ Илићка“ у износу од 1.370,38 КМ.
Образложење:
Средства су неопходна за завршетак пројекта (дио заштитне ограде).
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 589 Комисије за буџет.
Амандман број 590
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
821200 - Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Завршетак радова на објекту Дома културе МЗ Маоча“ у износу од 33.905,53 КМ.
Образложење:
Наведена средства је неопходно планирати у 2017. години, како би се наставили радови.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 590 Комисије за буџет.
Амандман број 591
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У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
821200 - Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Иницијална средства за доградњу велике сале – просторија у МЗ Илићка“ у
износу од 18.485,00 КМ.
Образложење:
Очекује се издавање локационих услова, како би била омогућена израда пројектне
документације. Средства су неопходна за набавку израде идејног и главног пројекта.
(Обједињена средства са капиталних пројеката из 2014. године под називима
„Иницијална средства за доградњу велике сале у МЗ Илићка“ у износу од 8.485,00 КМ и
„Иницијална средства за доградњу просторија МЗ Илићка“ у износу од 10.000,00 КМ).
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 591 Комисије за буџет.
Амандман број 592

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
821200 - Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Изградња дјечје играонице у МЗ Пирометал са пратећом опремом (тобоган,
клацкалица, љуљачка)“ у износу од 20.000,00 КМ.
Образложење:
Расписиван је поступак набавке, али је износ најниже понуде био већи од износа
расположивих средстава, тако да се средства планирају у 2017. години, ради
расписивања новог поступка набавке.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 592 Комисије за буџет.
Амандман број 593

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
821200- Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Изградња пратећег објекта са мокрим чвором уз игралиште за мале спортове на
Столину у МЗ Столин“ у износу од 1.627,08 КМ.
Образложење:
Средства су неопходна за завршетак пројекта (спољна столарија).
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 593 Комисије за буџет.
Амандман број 594
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У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Радови на реконструкцији унутрашњег дијела објекта дома културе у МЗ Горњи
Рахић“ у износу од 10.533,69 КМ.
Образложење:
Средства су неопходна за радове на електроинсталацијама и водоводној мрежи.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 594 Комисије за буџет.
Амандман број 595
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Уређење терена у МЗ Бродуша“ у износу од 3.729,98 КМ.
Образложење:
Средства су неопходна за завршетак радова на уређењу терена око објекта у МЗ
Бродуша.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 595 Комисије за буџет.
Амандман број 596
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Асфалтирање малих спортских терена, спој са зградом МЗ Ријеке и плато око
зграде у МЗ Ријеке“ у износу од 1.197,22 КМ.
Образложење:
Средства су потребна за изградњу стазе уз игралиште.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 596 Комисије за буџет.
Амандман број 597
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
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„Реконструкција објекта „Кућа Кочића“ објекат под заштитом државе“ у износу
од 221.250,72 КМ.
Образложење:
Очекује се издавање сагласности на пројектну документацију од стране Комисије за
очување националних споменика.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 597 Комисије за буџет.
Амандман број 598

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском
коду 821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Плаћање сагласности, такси прикључака, ревизија пројектне документације и
сл.“ у износу од 2.007,67 КМ.
Образложење:
Средства су неопходна за трошкове техничког прегледа новоизграђених и
реконструисаних објеката, а била су планирана у Капиталном буџету за 2014. годину
под називом „Реконструкција девастираних станова“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 598 Комисије за буџет.
Амандман број 599

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском
коду 821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Рјешавање проблема површинских вода и изградња канализационе мреже
јавних објеката – школа, амбуланта и матични уред у МЗ Ражљево“ у износу од
1.921,47 КМ.
Образложење:
Средства су потребна за завршетак пројекта.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 599 Комисије за буџет.
Амандман број 600
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском
коду 821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат

702

„Капитална средства Царине – Царински терминал – реконструкција објекта
граничног прелаза“ у износу од 95.554,00 КМ.
Образложење:
Закључен је уговор, број предмета: 13-002350/16 од 19.02.2016. године за извођење
радова са извођачем „ВК КОМ“ д. о. о. Брчко.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 600 Комисије за буџет.
Амандман број 601
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални пројекат
„Реконструкција и санација простора око Занатског центра“ у износу од
125.320,00 КМ.
Образложење:
С извођачем радова “Астра план” д. о. о. Брчко, закључен је уговор, број предмета: 13003539/15 од 22. новембра 2016. године на износ од 220.913,22 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 601 Комисије за буџет.
Амандман број 602
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 –Сектор одржавања, на економском коду
821600-Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални пројекат:
„Санација Дома културе у МЗ Сеоњаци“ у износу од 4.680,61 КМ.
Образложење:
Средства су неопходна за унутрашње уређење објекта.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 602 Комисије за буџет.
Амандман број 603
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Уређење простора око објекта у МЗ Ћосети“ у износу од 4.075,70 КМ.
Образложење:
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Припремљена је пројектна документација, а за остатак средстава потребно је
покренути поступак набавке радова за уређење простора око објекта.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 603 Комисије за буџет.
Амандман број 604

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском
коду 821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Изградња пјешачке стазе од споменика до игралишта у МЗ Доњи Рахић“ у
износу од 9.298,00 КМ.
Образложење:
Средства су потребна за реализацију пројекта. Прибављена је
документација, а за реализацију радова је потребно још око 20.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

комплетна

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 604 Комисије за буџет.
Амандман број 605
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском
коду 821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Уређење простора око објекта МЗ Слијепчевићи“ у износу од 2.217,02 КМ.
Образложење:
Средства су потребна за завршетак радова на уређењу простора око објекта МЗ
Слијепчевићи.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 605 Комисије за буџет.
Амандман број 606
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском
коду 821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Уређење трга испред борачке стамбене зграде у МЗ Илићка“ у износу од
17.572,85 КМ.
Образложење:
Средства су потребна за покретање поступка набавке радова.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 606 Комисије за буџет.
Амандман број 607
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Наткривање трибине на стадиону ФК Избор“ у износу од 38.843,40 КМ.
Образложење:
У току је ревизија пројектне документације, а након издавања одобрења за грађење,
потребно је покренути поступак набавке радова.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 607 Комисије за буџет.
Амандман број 608
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални пројекат
„Санација пјешачке стазе на Фицибајеру“ у износу од 5.000,00 КМ.
Образложење:
Средства су потребна за завршетак пројекта.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 608 Комисије за буџет.
Амандман број 609
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Санација свлачионице (замјена врата, прозора и унутрашње уређење) ФК
Вучиловац“ у износу од 4.283,37 КМ.
Образложење:
Средства су потребна за реализацију радова.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 609 Комисије за буџет.
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Амандман број 610
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
821600-Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални пројекат:
„Уређење површине око артеског бунара на к.ч. број 4419/3 к. о. Брчко 4 у МЗ
Глухаковац“ у износу од 1.263,02 КМ.
Образложење:
Средства су потребна за реализацију радова.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 610 Комисије за буџет.
Амандман број 611
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Завршетак изградње паркинг-простора иза пословног простора Ауторад (Улица
6) у МЗ Илићка“ у износу од 22.858,90 КМ.
Образложење:
Средства су потребна за наставак радова.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 611 Комисије за буџет.
Амандман број 612
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Изградња, куповина зграде у изградњи, куповина станова за стамбено
збрињавање припадника борачких популација (демобилисани борци, РВИ и
породице погинулих бораца и шехида) из реда бошњачког и хрватског народа –
заједнички пројекат, суфинансирање са Владом Федерације БиХ“ у износу од
753.143,16 КМ.
Образложење:
Завршена је израда пројектне документације у висини од 6.786,00 КМ. Закључен је
уговор за извођење радова, број предмета:13-001144/16 од 6.9.2016.године, са
извођачем “Бијелић Градња” д.о.о Брчко на износ од 911.166,09 КМ. Од тога је плаћено
240.070,84 КМ. Остатак средстава је потребно планирати у 2017. години, како би се
могла завршити изградња објекта.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 612 Комисије за буџет.
Амандман број 613
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Унутрашње уређење просторија Градске галерије“ у износу од 18.836,60 КМ.
Образложење:
Средства су неопходна за завршетак радова у унутрашњости објекта, како би објекат
био предат на кориштење а била су планирана у Капиталном буџету за 2014. годину на
капиталном пројекту „Унутрашње уређење, централно гријање и хлађење Градске
галерије“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 613 Комисије за буџет.
Амандман број 614

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Изградња градског сата“ у износу од 25.256,70 КМ.
Образложење:
Завршен је пројекат идејног ријешења изгледа сата и набавка пројектне документације
главног пројекта, а припремљена је тендерска документација, па је потребно покренути
поступак набавке радова за изградњу градског сата.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 614 Комисије за буџет.
Амандман број 615

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Санација крова на објекту – бивша зграда Комитета, Брчко, Булевар мира број
18“ у износу од 60.000,00 КМ.
Образложење:
У току 2016. године закључен је уговор са Институтом за грађевинарство „ИГ“ д. о. о.
Бања Лука за израду главног пројекта реконструкције објекта, али је због кашњења
рока за израду пројектне документације раскинут уговор, па је потребно покренути нови
поступак набавке за израду пројектне документације. Након тога, биће покренут
поступак набавке радова, тако да је неопходно планирати средства у 2017. години.
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Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 615 Комисије за буџет.
Амандман број 616
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Изградња ограде на гробљу у МЗ Маоча“ у износу од 10.000,00 КМ.
Образложење:
У току је поступак експропријације земљишта за уређење простора за гробље.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 616 Комисије за буџет.
Амандман број 617
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Реконструкција топловода од Вијећнице до зграде Владе“ у износу од 15.000,00
КМ.
Образложење:
Закључен је уговор за извођење радова, број предмета: 13-002786/15 од 24. октобра
2016. године са извођачем радова „КГХ Инсталације“ д. о. о. Брчко, а уговорена
вриједност радова износи 88.595,32 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 617 Комисије за буџет.
Амандман број 618

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко
дистрикта БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се
нови капитални пројекат:
„Реконструкција сале за скупштинске сједнице“ у износу од 380.000,00 КМ.
Образложење:
Због неадекватних услова за рад у сали за скупштинске сједнице, односно
неадекватних техничких рјешења положаја посланичких клупа и осталих мјеста за
сједење, а на захтјев посланика Скупштине Брчко дистрикта БиХ, неопходно је
обезбиједити средства која су потребна за реконструкцију сале за одржавање
скупштинских сједница, а за шта Скупштина Брчко дистрикта БиХ већ посједује
пројектну документацију.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 618 Комисије за буџет.
Амандман број 619
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат
Шаторовићи, за џамију“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 619 Комисије за буџет.
Амандман број 620
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат Брезово
Поље за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 620 Комисије за буџет.
Амандман број 621

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Меџлису ИЗ Брчко, за Бијелу
џамију“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 621 Комисије за буџет.
Амандман број 622

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Меџлису ИЗ Брчко, за
реконструкцију џематске куће (Бијела џамија)“.
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Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 622 Комисије за буџет.
Амандман број 623
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 40.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Меџлису ИЗ Брчко, за наставак
реконструкције на објекту обданишта Евлад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 623 Комисије за буџет.
Амандман број 624

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат Горњи
Рахић, за завршетак абдестхане“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 624 Комисије за буџет.
Амандман број 625

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат
Ограђеновац – за џамију“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 625 Комисије за буџет.
Амандман број 626
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 27.000,00 КМ.
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Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат
Омербеговача, за џамију“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 626 Комисије за буџет.
Амандман број 627
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат Ивици – за
уређење платоа испред џамије“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 627 Комисије за буџет.
Амандман број 628

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат Диздаруша
– за џамију“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 628 Комисије за буџет.
Амандман број 629

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат Рашљани –
довршетак радова на мектебу“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 629 Комисије за буџет.
Амандман број 630

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
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економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат Чанде – за
џамију“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 630 Комисије за буџет.
Амандман број 631

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат Ћосети –
за џамију“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 631 Комисије за буџет.
Амандман број 632

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат Прутаче –
за џамију“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 632 Комисије за буџет.
Амандман број 633

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат Кланац –
за џамију“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 633 Комисије за буџет.
Амандман број 634
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Црквеној општини Поточари за
наставак радова на капели (гробље) у Горњем Брезику“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 634 Комисије за буџет.
Амандман број 635
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Црквеној општини Ражљево за
наставак изградње зграде у порти цркве у Слијепчевићима“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 635 Комисије за буџет.
Амандман број 636

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Црквеној општини Брезово Поље за
реконструкцију унутрашњег простора у цркви“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 636 Комисије за буџет.
Амандман број 637

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Црквеној општини Ражљево за
наставак радова на изградњи цркве у Поповом Пољу“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 637 Комисије за буџет.
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Амандман број 638
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Црквеној општини Брезово Поље за
освећење капеле у Трњацима“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 638 Комисије за буџет.
Амандман број 639

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Црквеној општини Ражљево за
уређење светосавског дома у Ражљеву“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 639 Комисије за буџет.
Амандман број 640

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 250.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Црквеној општини Брчко за наставак
радова на објекту Административног центра у Српској Вароши“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 640 Комисије за буџет.
Амандман број 641

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Црквеној општини Доњи Брезик за
освећење храма“.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 641 Комисије за буџет.
Амандман број 642
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Црквеној општини Лончари за
обнову парохијског дома у Крепшићу“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 642 Комисије за буџет.
Амандман број 643

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 50.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Жупном уреду Дубраве за наставак
изградње цркве, МЗ Дубраве“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 643 Комисије за буџет.
Амандман број 644

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 35.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Жупном уреду Пољаци за наставак
градње гробља и капеле и набавку косилице, МЗ Пољаци“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 644 Комисије за буџет.
Амандман број 645
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 50.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Жупном уреду Пољаци за
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асфалтирање улазног пута и наставак уређења жупних двора као и текући
трошкови, МЗ Пољаци“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 645 Комисије за буџет.
Амандман број 646
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 100.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Жупном уреду Брчко за наставак
радова на уређењу жупне цркве Брчко“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 646 Комисије за буџет.
Амандман број 647

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Жупном уреду Боће за одржавање
Жупског сијела“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 647 Комисије за буџет.
Амандман број 648
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 25.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Жупном уреду Боће за изградњу
капеле и прикључење струје на гробљу Шушњари у МЗ Боће“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 648 Комисије за буџет.
Амандман број 649

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 25.000,00 КМ.

716

Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Жупном уреду Зовик за постављање
климатизације у цркви“.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 649 Комисије за буџет.
Амандман број 650
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Жупном уреду Зовик за редовне
активности“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 20 присутних посланика 18 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 650 Комисије за буџет.
Амандман број 651
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 140.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Српској православној цркви,
Црквена општина Брчко, за наставак изградње Српског културног
административног центра“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 651 Комисије за буџет.
Амандман број 652
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 140.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Српској православној цркви,
Црквена општина Грчица, за наставак изградње парохијског дома“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 652 Комисије за буџет.
Амандман број 653
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 40.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Српској православној цркви,
Црквена општина грбавичко–колубарска, за наставак изградње цркве у
Грбавици“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 653 Комисије за буџет.
Амандман број 654

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 40.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Српској православној цркви,
Црквена општина Доњи Брезик, за куповину земље у Доњем Брезику за
светосавски дом и канцеларије“.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 654 Комисије за буџет.
Амандман број 655
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Српској православној цркви,
Црквена општина Ражљево, за уређење парохијског дома у Ражљеву“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 655 Комисије за буџет.
Амандман број 656

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Српској православној цркви,
Црквена општина Ражљево, за уређење парохијског дома у МЗ Слијепчевићи“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 656 Комисије за буџет.
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Амандман број 657
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Српској православној цркви,
Црквена општина Ражљево, за санацију цркве у Сандићима“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 657 Комисије за буџет.
Амандман број 658

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 7.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Српској православној цркви,
Црквена општина Брезово Поље, за завршетак изградње објекта за обављање
обреда на православном гробљу у Новом насељу Брезово Поље“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 658 Комисије за буџет.
Амандман број 659
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 40.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Српској православној цркви,
Црквена општина Брчко, за изградњу вјерских објеката“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 659 Комисије за буџет.
Амандман број 660

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Српској православној цркви,
Црквена општина Лончари, управа храма у Крепшићу за парохијски дом“.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 660 Комисије за буџет.
Амандман број 661
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Српској православној цркви,
Црквена општина Буквик, за завршетак и унутрашње уређење спомен-капеле“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 661 Комисије за буџет.
Амандман број 662

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Српској православној цркви,
Црквена општина Буквик, за наставак изградње цркве у Буковцу“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 662 Комисије за буџет.
Амандман број 663

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Српској православној цркви,
Црквена општина Буквик, за ограђивање православног гробља у Улицама“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 663 Комисије за буџет.
Амандман број 664

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Српској православној цркви,
Црквена општина Доњи Брезик, за почетак изградње светосавско – парохијског
дома у Доњем Брезику“.
Комисија је дала сагласност.

720

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 664 Комисије за буџет.
Амандман број 665
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Српској православној цркви,
Црквена општина Брезово Поље, за санацију цркве у Брезовом пољу“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 665 Комисије за буџет.
Амандман број 666
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат Паланка,
за редован рад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 666 Комисије за буџет.
Амандман број 667

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат
Глухаковац, за завршетак радова на објекту џамије“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 667 Комисије за буџет.
Амандман број 668

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат Брка, стара
џамија за редован рад и одржавање “.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 668 Комисије за буџет.
Амандман број 669
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 30.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат Ријеке, за
редован рад и одржавање“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 669 Комисије за буџет.
Амандман број 670
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Меџлису ИЗ Брчко, за уређење и
кречење Бијеле џамије“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 670 Комисије за буџет.
Амандман број 671

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 6.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат Рашљани,
за завршетак радова на објекту мектеба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 671 Комисије за буџет.
Амандман број 672
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 50.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант СПЦ (Парохија поточарско-брезичка)
за наставак изградње капеле и приступних путева на гробљу у МЗ Поточари“.
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Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 672 Комисије за буџет.
Амандман број 673
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 50.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант СПЦ (Парохија поточарско-брезичка)
за наставак изградње капеле на гробљу у МЗ Горњи Брезик“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 673 Комисије за буџет.
Амандман број 674

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 60.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант СПЦ (Парохија поточарско-брезичка)
за изградњу гробљанске зграде с капелом на мјесном гробљу у МЗ Станови“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 674 Комисије за буџет.
Амандман број 675

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 50.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант СПЦ (Парохија бузекарачка) за
наставак изградње капеле на гробљу у МЗ Горње Дубравице“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 675 Комисије за буџет.
Амандман број 676

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 38.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант МЗ Грбавица за наставак изградње
објекта за обављање вјерских обреда на новом гробљу“.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 676 Комисије за буџет.
Амандман број 677
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 31.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант МЗ Попово Поље за наставак
изградње цркве“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 677 Комисије за буџет.
Амандман број 678

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат Прутаче за
редован рад и одржавање“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 678 Комисије за буџет.
Амандман број 679

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат Стара
Брка, за редован рад и одржавање“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 679 Комисије за буџет.
Амандман број 680
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Меџлису ИЗ Брчко, џемат Нова Брка,
за редован рад и одржавање“.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 680 Комисије за буџет.
Амандман број 681
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 100.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант Римокатоличкој жупи Госпе Сњежне,
Пољаци, за уређење околине око црквених дворишта и гробаља“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 681 Комисије за буџет.
Амандман број 682

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 200.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант самостану Свети Анто Падовански,
Дубраве за уређење хортикултуре, дворишта и гробља“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 682 Комисије за буџет.
Амандман број 683

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавну
безбједност, на организационом коду 14010001 – Пододјељење за заштиту и
спасавање, на економском коду 613900 – Уговорене услуге, планирани износ
средстава увећати за 117.750,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 613991 –
Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Оперативни трошкови за имплементацију
пројекта прекограничне сарадње IPA CBSW Programe Serbia-Bosna i HercegovinaEurope Aid – Application – reference no. 03/27“.
Образложење:
Одјељење за јавну безбједност је учесник у пројекту прекограничне сарадње сарадње
IPA CBSW програме Сербиа-Босна и Херцеговина. Након потписивања уговора о
суфинансирању предметног пројекта између Брчко дистрикта БиХ и делегације ЕУ у
Сарајеву, на рачун Брчко дистрикта Делегација ЕУ је уплатила средства за
финансирање предметног пројекта у коме учествују општине Брод и Брчко дистрикт из
БиХ у износу од 899.656,28 КМ. Предметна средства у укупно уплаћеном износу се
налазе на посебно отвореном подрачуну IBAN/ACCOUNT NUMBER БА39 3383 7048
6136 7026 отвореном код Unicredit Bank д. д. а из истих ће се финансирати набавка
опреме за обје локалне заједнице. За реализацију пројекта према допису Тима за
имплемантацију пројекта потребно је планирати и оперативне трошкове за 2017.
годину у износу од 117.750,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 683 Комисије за буџет.
Амандман број 684
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавну
безбједност, на организационом коду 14010001 – Пододјељење за заштиту и
спасавање, на економском коду 613900 – Уговорене услуге, планирани износ
средстава увећати за 33.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 613991 –
Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Израда студије изградње капацитета за
отпорност на катастрофе (институција Брчко дистрикта БиХ) поткомпонента 3Б“
Образложење:
Према информацији достављеној Надзорном одбору над имплементацијом пројекта
Свјетске банке и Одјељењу за јавну безбједност наведени пројекти се финансирају из
кредитних средстава Свјетске банке, исти су планирани у текућем буџету за 2017
годину у укупном износу од 225.000,00 КМ.
Постојећи износ је потребно увећати за 33.000,00 КМ из разлога што је након
спроведене процедуре одабира консултанта за извршење предметних услуга, дошло
до одступања цијена од буџетом планираних износа, тако да ће се додатна
финансијска средства обезбједити из нераспоређених средстава Компоненте II
кредитних средстава Свјетске банке – Међународна асоцијација за развој (IDA) на
оперативни буџет Одјељења за јавну безбједност.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 684 Комисије за буџет.
Амандман број 685

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. 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 30.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Набавка опреме за потребе Одсјека за противпожарну заштиту“.
Образложење:
Одјељење за јавну безбједност има потребу за набавком опреме за потребе Одсјека за
заштиту од пожара, и то: “(Колска радио станица 1 ком, – 2.000 КМ, Мегафон (сигнална
опрема), 2 ком. – 1.000 КМ; Хуллиган ватрогасни алат, 3 комада 2.500 КМ; Заштитна
ватрогасна кацига са батеријом и дуплим визиром,10 комада – 10.000 КМ; Млазница за
тешку пјену, 3 комада – 1.000; Ватрогасна лампа на заштитне ватрогасне, 10 комада
2.000 КМ; клипна електрична пумпа за претакање Ц02,1 комад 7.500 КМ; Ватрогасна
преносна лампа, 5 комада – 4.000 КМ.) која ће бити инсталирана и употребљавана у
подручним ватрогасним домовима у МЗ Маоча, Сандићи, Бијела и то само нужни дио
опреме која се неће моћи обезбједити из дониране опреме или опреме која је тренутно
на располагању у Професионалној ватрогасној јединици Одјељења за јавну
безбједност.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 685 Комисије за буџет.
Амандман број 686
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У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. 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 70.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Набавка пловног возила“.
Образложење:
Одјељење за јавну безбједност има потребу за набавком опреме за потребе Одсјека за
цивилну заштиту и то пловног возила за потребе припадника специјаних јединица
спашавања за услове зимске пловидбе на ријеци Сави.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 686 Комисије за буџет.
Амандман број 687

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. 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 17.500,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „ Набавка специјалне опреме – РФИ систем за уништавање
експлозивних средстава“.
Образложење:
Одјељење за јавну безбједност има потребу за набавком опреме за даљинско
уништавање експлозивних средстава које ће користити јединица за НУС.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 687 Комисије за буџет.
Амандман број 688
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. 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 1.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: –„ Набавка мјерача дебљине стијенке код експлозивних средстава“.
Образложење:
У Пододјељењу за заштиту и спасавање, Одсјек цивилне заштите – Јединица за
уништавање експлозивних средстава има потребу за набавком инстумента за мјерење
дебљине стјенке код експлозивних средстава, како би се оптимизовала употреба
експлозива приликом уништавања појединих неексплодираних убојитих средстава.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 688 Комисије за буџет.
Амандман број 689
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У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавну безбједност, на организационом коду 14010001 - Пододјељење за заштиту и
спасавање, на економском коду 821200– Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 30.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња надстрешнице за возила“.
Образложење:
Ради заштите возила од атмосферских утицаја, неопходна је изградања надстрешнице
за возила која ће бити паркирана испед новододјељењих канцеларија за потребе
Одсјека за цивилну заштиту у безцаринској зони.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 689 Комисије за буџет.
Амандман број 690
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
јавну безбједност, на организационом коду 14020001 - Пододјељење за издавање
дозвола и овлашћења у грађевинарству, осталим гранама привреде и физичким
лицима, на економском коду 821300 - Набавка опреме, планирани износ средстава
увећати за 1.500,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Набавка рачунара“.
Образложење:
У Пододјељењу за заштиту и спасавање неопходно је обезбједити рачунар за позицију
Виши стручни сарадник за издавање одобрења за грађење, с обзиром да је постојећи
дотрајао и након више интервенција и поправки на њему, процјењено је да је се исти
застарио те га је потребно замјенити новим.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 690 Комисије за буџет.
Амандман број 691

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20040001 – Обданиште и забавиште „Наша дјеца“ Брчко, на
еконосмком коду 821200 – Набавка грађевина, уводи се ннови капитални пројекат:
„Набавка услуга пројектовања за изградњу два објекта обданишта (МЗ Српска
Варош и МЗ Кланац)“ у износу од 30.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 691 Комисије за буџет.
Амандман број 692
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У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20010001 – Пододјељење за људске ресурсе и запошљавање, на
економском коду 821300 – Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Набавка опреме (копир-апарати, рачунари и штампачи)“ у износу од 15.000,00
КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 692 Комисије за буџет.
Амандман број 693
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20030001 – Пододјељење за заједничке послове, на економском
коду 821300 – Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Набавка опреме и намјештаја“ у износу од 15.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 693 Комисије за буџет.
Амандман број 694

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20030001 – Пододјељење за заједничке послове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Реконструкција и инвестиционо одржавање школских објеката и инвестиционотехничка документација за реализацију капиталних пројеката“ у износу од
30.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 694 Комисије за буџет.
Амандман број 695

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20040001 – Обданиште и забавиште „Наша дјеца“ Брчко, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови
капитални пројекат:
„Прикључак новоинсталисаног котла централног гријања на електромрежу“ у
износу од 15.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 695 Комисије за буџет.
Амандман број 696

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050001 – ЈУ Прва основна школа Брчко, на економском коду
821300 – Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Набавка опреме за извођење наставе“ у износу од 20.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 696 Комисије за буџет.
Амандман број 697
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050001 – ЈУ Прва основна школа Брчко, на економском коду
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат: „Реконструкција рачунарске мреже“ у износу од 5.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 697 Комисије за буџет.
Амандман број 698

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050002 – ЈУ Друга основна школа Брчко, на економском коду
821300 – Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Набавка косачице“ у износу од 5.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 698 Комисије за буџет.
Амандман број 699
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050002 – ЈУ Друга основна школа Брчко, на економском коду
821300 – Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Набавка опреме за извођење наставе“ у износу од 10.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 699 Комисије за буџет.
Амандман број 700

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050002 – ЈУ Друга основна школа Брчко, на економском коду
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат: „Уградња венецијанера у ПШ Грчица“ у износу од 10.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 700 Комисије за буџет.
Амандман број 701

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050002 – ЈУ Друга основна школа Брчко, на економском коду
821200 – Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Изградња надстрешнице у ПШ Грчица“ у износу од 15.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 701 Комисије за буџет.
Амандман број 702
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050002 – ЈУ Друга основна школа Брчко, на економском коду
821200 – Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Додатна средства за изградњу спортске дворане у МЗ Беговача“ у износу од
100.000,00 КМ
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 702 Комисије за буџет.
Амандман број 703

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050003 – ЈУ Трећа основна школа Брчко, на економском коду
821300 – Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Набавка опреме за извођење наставе и опреме за ученике са посебним
потребама“ у износу од 7.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 703 Комисије за буџет.
Амандман број 704
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050003 – ЈУ Трећа основна школа Брчко, на економском коду
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат: „Реконструкција електро инсталација“ у износу од 5.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 704 Комисије за буџет.
Амандман број 705

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050003 – ЈУ Трећа основна школа Брчко, на економском коду
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат: „Реконструкција подова у учиониоцама“ у износу од 10.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 705 Комисије за буџет.
Амандман број 706
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050004 – ЈУ Четврта основна школа Брчко, на економском
коду 821300 – Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Набавка и уградња клима-уређаја“ у износу од 3.000,00 КМ.
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Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 19 присутних посланика 17 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 706 Комисије за буџет.
Амандман број 707
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050005 – ЈУ Пета основна школа Брчко, на економском коду
821200 – Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Иницијална средства за изградњу фискултурне сале ПО Брод“ у износу од
5.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 707 Комисије за буџет.
Амандман број 708

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050005 – ЈУ Пета основна школа Брчко, на економском коду
821300 – Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Набавка клупа и столица“ у износу од 10.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 708 Комисије за буџет.
Амандман број 709

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050006 – ЈУ Шеста основна школа Брезово Поље, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови
капитални пројекат:
„Реконструкција паркета у фискултурној сали“ у износу од 20.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 709 Комисије за буџет.
Амандман број 710

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050007 – ЈУ Седма основна школа Горњи Рахић, на
економском коду 821300 – Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Набавка намјештаја за учионице и канцеларије“ у износу од 14.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 710 Комисије за буџет.
Амандман број 711
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У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050007 – ЈУ Седма основна школа Горњи Рахић, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови
капитални пројекат:
„Реконструкција система централног гријања“ у износу од 6.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 711 Комисије за буџет.
Амандман број 712

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050008 – ЈУ Осма основна школа Брка, на економском коду
821300 – Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Набавка косачице“ у износу од 2.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 712 Комисије за буџет.
Амандман број 713

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050009 – ЈУ Девета основна школа Маоча, на економском коду
821300 – Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Набавка наставне опреме“ у износу од 18.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 713 Комисије за буџет.
Амандман број 714

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050009 – ЈУ Девета основна школа Маоча, на економском коду
821300 – Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Набавка и уградња горионика за пећ на лож уље “ у износу од 2.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 714 Комисије за буџет.
Амандман број 715

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050009 – ЈУ Девета основна школа Маоча, на економском коду
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Додатна средства за замјену фасаде на школској згради“ у износу од 6.000,00
КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 715 Комисије за буџет.
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Амандман број 716
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050009 – ЈУ Девета основна школа Маоча, на економском коду
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Додатна средства за изградњу противпожарног пута“ у износу од 5.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 716 Комисије за буџет.
Амандман број 717

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050010 – ЈУ Десета основна школа Бијела, на економском коду
821300 – Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Набавка рачунарске опреме“ у износу од 10.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 717 Комисије за буџет.
Амандман број 718

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050010 – ЈУ Десета основна школа Бијела, на економском коду
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат: „Реконструкција система централног гријања и замјена котлова“ у
износу од 70.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 718 Комисије за буџет.
Амандман број 719

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050010 – ЈУ Десета основна школа Бијела, на економском коду
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат: „Кречење централне школе и подручних школа“ у износу од 10.000,00
КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 719 Комисије за буџет.
Амандман број 720

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050011 – ЈУ Једанаеста основна школа Зовик, на економском
коду 821300 – Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Набавка косачице“ у износу од 2.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

734

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 720 Комисије за буџет.
Амандман број 721
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050011 – ЈУ Једанаеста основна школа Зовик, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Додатна средства за уређење школског дворишта“ у износу од 5.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 721 Комисије за буџет.
Амандман број 722

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050012 – ЈУ Дванаеста основна школа Улице, на економском
коду 821300 – Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Набавка косачице“ у износу од 2.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 722 Комисије за буџет.
Амандман број 723
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050012 – ЈУ Дванаеста основна школа Улице, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Додатна средства за замјену столарије“ у износу од 10.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 723 Комисије за буџет.
Амандман број 724

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050013 – ЈУ Тринаеста основна школа Буквик, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Уређење дворишта и замјена клупа“ у износу од 2.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 724 Комисије за буџет.
Амандман број 725

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050014 – ЈУ Четрнаеста основна школа Крепшић, на
економском коду 821300 – Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат:
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„Набавка наставне опреме“ у износу од 2.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 725 Комисије за буџет.
Амандман број 726
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050014 – ЈУ Четрнаеста основна школа Крепшић, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови
капитални пројекат:
„Додатна средства за уређење школског дворишта и изградња приступног пута“
у износу од 4.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 726 Комисије за буџет.
Амандман број 727

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050015 – ЈУ Петнаеста основна школа Шаторовићи, на
економском коду 821300 – Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Набавка наставне опреме“ у износу од 5.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 727 Комисије за буџет.
Амандман број 728

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050015 – ЈУ Петнаеста основна школа Шаторовићи, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови
капитални пројекат:
„Уређење школског објекта и санација плафона“ у износу од 5.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика,усвојила
амандман број 728 Комисије за буџет.
Амандман број 729

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050016 – Основна музичка школа Брчко, на економском коду
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат: „Замјена крова“ у износу од 40.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 729 Комисије за буџет.
Амандман број 730

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20050017 – Стручна служба предшколског и основног
образовања, на економском коду 821300 – Набавка опреме, уводи се нови капитални
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пројекат: „Набавка наставних средстава за основне школе“ у износу од 30.000,00
КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 730 Комисије за буџет.
Амандман број 731

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20060001 – ЈУ Економска школа Брчко дистрикт БиХ, на
економском коду 821300 – Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Набавка опреме за извођење наставе“ у износу од 47.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 731 Комисије за буџет.
Амандман број 732

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20060001 – ЈУ Економска школа Брчко дистрикт БиХ, на
економском коду 821300 – Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Набавка и уградња димног детектора“ у износу од 2.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 732 Комисије за буџет.
Амандман број 733

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20060001 – ЈУ Економска школа Брчко дистрикт БиХ, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови
капитални пројекат:
„Уклањање архитектонских баријера за приступ дјеце с посебним потребама“ у
износу од 5.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 733 Комисије за буџет.
Амандман број 734

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20060001 – ЈУ Економска школа Брчко дистрикт БиХ, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови
капитални пројекат:
„Реконструкција котловнице“ у износу од 8.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 734 Комисије за буџет.
Амандман број 735

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20060001 – ЈУ Економска школа Брчко дистрикт БиХ, на
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економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови
капитални пројекат:
„Уређење ходника и дворишта школе, реконструкција свјетларника, санација
фасаде и подова у учионицама“ у износу од 29.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 735 Комисије за буџет.
Амандман број 736

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20060002 – ЈУ Техничка школа Брчко дистрикт БиХ, на
економском коду 821300 – Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Набавка информатичке опреме“ у износу од 7.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, од 19 присутних посланика усвојила амандман
број 736 Комисије за буџет.
Амандман број 737

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20060002 – ЈУ Техничка школа Брчко дистрикт БиХ, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови
капитални пројекат:
„Уградња калорифера и санација расвјете у ЦНЦ лабораторији“ у износу од
8.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 737 Комисије за буџет.
Амандман број 738

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20060002 – ЈУ Техничка школа Брчко дистрикт БиХ, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови
капитални пројекат:
„Реконструкција крова на фискултурној сали и ЦНЦ лабораторији, замјена
столарије“ у износу од 70.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 738 Комисије за буџет.
Амандман број 739

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20060003 – ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Брчко
дистрикт БиХ, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, уводи се нови
капитални пројекат:
„Завршетак анекса школе“ у износу од 110.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 739 Комисије за буџет.
Амандман број 740
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У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20060003 – ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Брчко
дистрикт БиХ, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, уводи се нови
капитални пројекат:
„Изградња наслона за виноград“ у износу од 5.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 740 Комисије за буџет.
Амандман број 741

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20060003 – ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Брчко
дистрикт БиХ, на економском коду 821300 – Набавка опреме, уводи се нови капитални
пројекат: „Набавка опреме за извођење наставе и намјештаја“ у износу од
70.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 741 Комисије за буџет.
Амандман број 742

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20060003 – ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Брчко
дистрикт БиХ, на економском коду 821400 – Набавка осталих сталних средстава, уводи
се нови капитални пројекат:
„Набавка садница“ у износу од 10.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 742 Комисије за буџет.
Амандман број 743

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20060003 – ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Брчко
дистрикт БиХ, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо
одржавање, уводи се нови капитални пројекат:
„Уређење парцеле за извођење практичне наставе“ у износу од 5.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 743 Комисије за буџет.
Амандман број 744

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20060004 – ЈУ Гимназија „Васо Пелагић“ Брчко дистрикт БиХ, на
економском коду 821300 – Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Набавка опреме за увођење оптичког кабла и Wi-Fi“ у износу од 15.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 744 Комисије за буџет.
Амандман број 745
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20060004 – ЈУ Гимназија „Васо Пелагић“ Брчко дистрикт БиХ, на
економском коду 821300 – Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Набавка ЛЦД телевизора, копир-апарата, принтера, пројектора и лаптоп
рачунара“ у износу од 24.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 745 Комисије за буџет.
Амандман број 746

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20060004 – ЈУ Гимназија „Васо Пелагић“ Брчко дистрикт БиХ, на
економском коду 821300 – Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Набавка и уградња детектора за котловницу“ у износу од 1.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 746 Комисије за буџет.
Амандман број 747

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20060004 – ЈУ Гимназија „Васо Пелагић“ Брчко дистрикт БиХ, на
економском коду 821300 – Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Набавка и уградња клима-уређаја за кабинет информатике“ у износу од 3.000,00
КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 747 Комисије за буџет.
Амандман број 748

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20060004 – ЈУ Гимназија „Васо Пелагић“ Брчко дистрикт БиХ, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови
капитални пројекат:
„Реконструкција централног гријања“ у износу од 11.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 748 Комисије за буџет.
Амандман број 749

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационом коду 20060005 – Стручна служба средњег образовања, на економском
коду 821300 – Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Набавка наставних средстава за средње школе“ у износу од 20.000,00 КМ.
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Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 749 Комисије за буџет.
Амандман број 750
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
здравство и остале услуге, на организационом коду 19010001 – Служба за
администрацију и статистику одјељења, на економском коду 821300 – Набавка опреме,
планирани износ средстава увећати за 1.300.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Додатна средства за набавку магнетне резонанце“.
Образложење:
За набавку магнетне резонанце потребно је укупно 2.400.000,00 КМ. Дио средстава у
износу од 100.000,00 КМ је планиран у капиталном буџету 2014. године и иста се
амандманима обезбјеђују у Буџету за 2017. годину са капиталног пројекта “Идејно
пројектовање, пројектовање, изградња и опремање анекса болнице за потребе
породилишта, гинекологије, неонатологије и дијагностичког центра”. Други дио
средстава планиран је у капиталном буџету за 2015. годину на пројекту “Набавка
магнетне резонанце (заједничка улагања са ЈЗУ)” у износу 1.000.000,00 КМ који се
амандманом обезбјеђују у Буџету за 2017. годину, тако да би се траженим износом од
1.300.000,00 КМ додатних средстава обезбједила укупна средства за набавку веома
важног дијагностичког апарата за рад ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 750 Комисије за буџет.
Амандман број 751

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
здравство и остале услуге, на организационом коду 19010001 – Служба за
администрацију и статистику одјељења, на економском коду 821300 – Набавка опреме,
планирани износ средстава увећати за 400.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Додатна средства за набавку ЦТ апарата“.
Образложење:
За набавку ЦТ апарата потребно је укупно 1.500.000,00 КМ. Износ од 1.100.000,00 КМ
обезбјеђен је у капиталном буџету за 2016. годину. Како би започели процедуру јавне
набавке овог важног дијагностичког апарата за рад ЈЗУ ЗЦ Брчко потребна су додатна
средства у износу 400.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 751 Комисије за буџет.
Амандман број 752

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
здравство и остале услуге, на организационом коду 19010001 – Служба за
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администрацију и статистику одјељења, на економском коду 821300 – Набавка опреме,
планирани износ средстава увећати за 300.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Набавка санитетских возила“.
Образложење:
С обзиром на старост возила у ЈЗУ ЗЦ Брчко, потребна је набавка санитетских возила
са унутарњом опремом за хитне интервенције. Разлози су вишеструки и то:
- бржи и организованији санитетски транспорт повријеђених, обољелих као и боље
збрињавање животно угрожених пацијената Брчко дистрикта БиХ у ЈЗУ ЗЦ Брчко,
Здравствене установе ван Дистрикта као и Здравствене установе ван граница БиХ,
- квалитетнији превоз за око 74.000 осигураника Фонда здравственог осигурања Брчко
дистрикта БиХ
- хитна медицинска помоћ би функционисала на задовољавајући начи што укључује
излазак љекара на терен, те превоз пацијената у ЗУ у Брчко и ван Брчко дистрикта и
др. разлози.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 752 Комисије за буџет.
Амандман број 753

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
здравство и остале услуге, на организационом коду 19010001 – Служба за
администрацију и статистику одјељења, на економском коду 821300 – Набавка опреме,
планирани износ средстава увећати за 150.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Набавка три респиратора“.
Образложење:
Наведена средства су потребна за занављање дотрајале медицинске опреме у Јавној
здравственој установи „Здравствени центар Брчко“ чиме би се побољшало пружање
здравствене заштите и услуга лијечења за око 74.000 осигураника Брчко дистрикта
БиХ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 753 Комисије за буџет.
Амандман број 754

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
здравство и остале услуге, на организационом коду 19010001 – Служба за
администрацију и статистику одјељења, на економском коду 821300 – Набавка опреме,
планирани износ средстава увећати за 200.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Набавка два ултразвучна апарата“.
Образложење:
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Наведена средства су потребна за занављање дотрајале медицинске опреме у Јавној
здравственој установи „Здравствени центар Брчко“ чиме би се побољшало пружање
здравствене заштите и услуга лијечења за око 74.000 осигураника Брчко дистрикта
БиХ. Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 754 Комисије за буџет.
Амандман број 755

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
здравство и остале услуге, на организационом коду 19010001 – Служба за
администрацију и статистику одјељења, на економском коду 821300 – Набавка опреме,
планирани износ средстава увећати за 60.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Набавка бодy плетисмографа“.
Образложење:
Наведена средства су потребна за занављање дотрајале медицинске опреме у Јавној
здравственој установи „Здравствени центар Брчко“ чиме би се побољшало пружање
здравствене заштите и услуга лијечења за око 74.000 осигураника Брчко дистрикта
БиХ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 755 Комисије за буџет.
Амандман број 756

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
здравство и остале услуге, на организационом коду 19010001 – Служба за
администрацију и статистику одјељења, на економском коду 821300 – Набавка опреме,
планирани износ средстава увећати за 70.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Набавка хистероскопа за гинекологију“.
Образложење:
Наведена средства су потребна за занављање дотрајале медицинске опреме у Јавној
здравственој установи „Здравствени центар Брчко“ чиме би се побољшало пружање
здравствене заштите и услуга лијечења за око 74.000 осигураника Брчко дистрикта
БиХ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 756 Комисије за буџет.
Амандман број 757

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
здравство и остале услуге, на организационом коду 19010001 – Служба за
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администрацију и статистику одјељења, на економском коду 821300 – Набавка опреме,
планирани износ средстава увећати за 150.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Набавка ендоскопског ступа“.
Образложење:
Наведена средства су потребна за занављање дотрајале медицинске опреме у Јавној
здравственој установи „Здравствени центар Брчко“ чиме би се побољшало пружање
здравствене заштите и услуга лијечења за око 74.000 осигураника Брчко дистрикта
БиХ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 757 Комисије за буџет.
Амандман број 758

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
здравство и остале услуге, на организационом коду 19010001 – Служба за
администрацију и статистику одјељења, на економском коду 821300 – Набавка опреме,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Набавка опреме за Службу за администрацију и статистику Одјељења“.
Образложење:
Наведена средства су потребна за набавку канцеларијске и рачунарске опреме за
Службу за администрацију и статистику одјељења.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 758 Комисије за буџет.
Амандман број 759

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
здравство и остале услуге, на организационом коду 19020001 – Пододјељење за јавно
здравство, на економском коду 821300 – Набавка опреме, планирани износ средстава
увећати за 120.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Атомски спекторфотометар (пламена, графитна, фиас техника)“.
Образложење:
Лабораторија у Пододјељењу за јавно здравство тренутно посједује Атомски
спектрофотометар који је набављен 2002. године и због трошкова одржавања и
саме амортизације уређаја потребно је планирати набавку новог уређаја
атомског спекторфотометра (пламена, графитна, фиас техника).
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 759 Комисије за буџет.
Амандман број 760
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У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
здравство и остале услуге, на организационом коду 19020001 – Пододјељење за јавно
здравство, на економском коду 821300 – Набавка опреме, планирани износ средстава
увећати за 25.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Набавка аутоклава“.
Образложење:
У 2017. години завршило би се опремање микробиолошке лабораторије (набавка
аутоклава, микроскопа, имунохемијског анализатора) и могла би се у потпуности
испунити очекивања која се траже од лабораторије када су у питању
микробиолошке анализе воде и намирница. Лабораторија планира у 2017. и 2018.
години покренути и завршити поступак акредитације, гдје ће се набавком
наведеног уређаја оснажити и олакашати сам поступак. Агенција за безбједност
хране БиХ је јасно нагласила да ће у контроли намирница и воде моћи
учествовати само акредитоване лабораторије. Економска оправданост овога
пројекта је неупитна и очекивања су да би наша лабораторија кроз поступак
акредитације ушла у мрежу испитних лабораторија на нивоу државе чиме би се
дошло до већег броја анализа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 760 Комисије за буџет.
Амандман број 761

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
здравство и остале услуге, на организационом коду 19020001 – Пододјељење за јавно
здравство, на економском коду 821300 – Набавка опреме, планирани износ средстава
увећати за 25.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Набавка микроскопа“.
Образложење:
У 2017. години завршило би се опремање микробиолошке лабораторије (набавка
аутоклава, микроскопа, имунохемијског анализатора) и могла би се у потпуности
испунити очекивања која се траже од лабораторија када су у питању
микробиолошке анализе воде и намирница. Лабораторија планира у 2017. и 2018.
години покренути и завршити поступак акредитације, гдје ће се набавком
наведеног уређаја оснажити и олакашати сам поступак. Агенција за безбједност
хране БиХ је јасно нагласила да ће у контроли намирница и воде моћи
учествовати само акредитоване лабораторије. Економска оправданост овога
пројекта је неупитна и очекивања су да би наша лабораторија кроз поступак
акредитације ушла у мрежу испитних лабораторија на нивоу државе чиме би се
дошло до повећег броја анализа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 761 Комисије за буџет.
Амандман број 762
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У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
здравство и остале услуге, на организационом коду 19020001 – Пододјељење за јавно
здравство, на економском коду 821300 – Набавка опреме, планирани износ средстава
увећати за 40.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Набавка Имунохемијског анализатора за идентификацију микроорганизама из
хране“.
Образложење:
У 2017. години завршило би се опремање микробиолошког лабораторија
(набавка аутоклава, микроскопа, имунохемијског анализатора) и могла би се у
потпуности испунити очекивања која се траже од лабораторија када су у питању
микробиолошке анализе воде и намирница. Лабораторија планира у 2017. и 2018.
години покренути и завршити поступак акредитације, гдје ће се набавком
наведеног уређаја оснажити и олакашати сам поступак. Агенција за безбједност
хране БиХ је јасно нагласила да ће у контроли намирница и воде моћи
учествовати само акредитоване лабораторије. Економска оправданост овога
пројекта је неупитна и очекивања су да би наша лабораторија кроз поступак
акредитације ушао у мрежу испитних лабораторија на нивоу државе чиме би се
дошло до повећег броја анализа.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 762 Комисије за буџет.
Амандман број 763

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
здравство и остале услуге, на организационом коду 19020001 – Пододјељење за јавно
здравство, на економском коду 821300 – Набавка опреме, планирани износ средстава
увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Набавка канцеларијског намјештаја“.
Образложење:
Канцеларијски намјештај је потребан за опремање просторија за новозапослене
раднике који су са радом почели у прошлој години.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 763 Комисије за буџет.
Амандман број 764

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
здравство и остале услуге, на организационом коду 19020001 – Пододјељење за јавно
здравство, на економском коду 821300 – Набавка опреме, планирани износ средстава
увећати за 1.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Набавка клима-уређаја“.
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Образложење:
У простору амбуланте Пододјељења за јавно здравство предвиђена је
уградња клима-уређаја.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 764 Комисије за буџет.
Амандман број 765
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
здравство и остале услуге, на организационом коду 19020001 – Пододјељење за јавно
здравство, на економском коду 821300 – Набавка опреме, планирани износ средстава
увећати за 35.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Набавка аута“.
Образложење:
Пододјељење за јавно здравство располаже са два аутомобила за узимање
узорака која су у лошем стању, те је из тог разлога неопходна набавка
аутомобила.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 765 Комисије за буџет.
Амандман број 766

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
здравство и остале услуге, на организационом коду 19050001 – Пододјељење за
социјалну заштиту – Центар за социјални рад, на економском коду 821300 – Набавка
опреме, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Набавка опреме (канцеларијске и рачунарске)“.
Образложење:
Набавка опреме је неопходна за опремање просторија новозапослених радника који
су са радом почели у прошлој години.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 766 Комисије за буџет.
Амандман број 767

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
здравство и остале услуге, на организационом коду 19060001 – Служба за борачко –
инвалидску заштиту и цивилне жртве рата, на економском коду 821300 – Набавка
опреме, планирани износ средстава увећати за 4.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Набавка опреме (канцеларијске и рачунарске)“.
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Образложење:
Тражена опрема је потребна за опремање просторија ове службе.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 767 Комисије за буџет.
Амандман број 768
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
здравство и остале услуге, на организационом коду 19010001 – Служба за
администрацију и статистику одјељења, на економском коду 821300 – Набавка опреме,
планирани износ средстава увећати за 396.737,45 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Средства за интегрални здравствени информациони систем“.
Образложење:
Средства за финансирање наведеног пројекта обезбијеђена су у капиталном буџету за
2015. годину на организационом коду 19010001 - Служба за администрацију и
статистику одјељења у укупном износу 396.737,45 КМ, са капиталних пројеката
„Набавка опреме за станицу за медицинске гасове“ у износу од 95.991,50 КМ и
„Набавка медицинске опреме и инструмената за неурохируршку салу и набавка друге
медицинске опреме“ у износу од 300.745,95 КМ.
Укупно потребна средства за финансирање интегралног здравственог информационог
система Брчко дистрикта БиХ су 1.955.147,44 КМ.
Такође, амандманом су обезбијеђена средства за финансирање наведеног пројекта у
2017. години из капиталног буџета за 2014. годину, планирана на организационом коду
19010001 - Служба за администрацију и статистику одјељења са капиталних пројеката
„Набавка опреме за топло сервирање хране“ у износу од 5.836,05 КМ, „Интегрални
здравствени информациони систем“ у износу од 429.560,10 КМ и „Реконструкција и
увођење гријања у амбуланту у МЗ Улице“ у износу од 5.068,13 КМ и са организационог
кода 19060001 - Служба за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата са
капиталних пројеката: “Набавка клима-уређаја“ у износу од 1.000,00 КМ и „Увођење
гријања на електричну енергију просторијама дијела службе РС-а“ у износу од 7.157,60
КМ.
Обезбјеђењем средстава из капиталног буџета 2015. године у износу од 396.737,45
КМ, те планираним средствима
у капиталном буџету за 2016. годину на
организационом коду 19010001 - Служба за администрацију и статистику Одељења, у
укупном износу од 1.109.788,11 КМ била би обезбјеђено довољно средстава за
реализацију и функционисање једног од најважнијих пројеката здравственог система
Брчко дистрикта БиХ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 768 Комисије за буџет.
Амандман број 769
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
здравство и остале услуге, на организационом коду 19010001 – Служба за
администрацију и статистику одјељења, на економском коду 821300 – Набавка опреме,
планирани износ средстава увећати за 1.000.000,00 КМ .
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Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Набавка магнетне резонанце“ .
Образложење:
Средства за финансирање наведеног пројекта обезбијеђена су у капиталном буџету за
2015. годину на организационом коду 19010001 - Служба за администрацију и
статистику одјељења, у износу 1.000.000,00КМ.
Средства су потребна су за набавку магнетне резонанце за потребе Јавне здравствене
установе „Здравствени центар Брчко“. Наведена опрема је веома важна за
функционисање здравственог система Брчко дистрикта БиХ односно за дијагностику
болести.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 769 Комисије за буџет.
Амандман број 770

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
здравство и остале услуге, на организационом коду 19010001 – Служба за
администрацију и статистику одјељења, на економском коду 821300 – Набавка опреме,
планирани износ средстава увећати за 200.000,00 КМ .
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Набавка и уградња вањског лифта у Дому здравља Брчко“ .
Образложење:
Средства за финансирање наведеног пројекта обезбијеђена су у капиталном буџету за
2015. годину на организационом коду 19010001 - Служба за администрацију и
статистику одјељења, са капиталног пројекта „Набавка и уградња вањског лифта у
Дому здравља Брчко“ у износу 200.000,00 КМ.
Средства су потребна за набавку и уградњу вањског лифта за потребе Јавне
здравствене установе „Здравствени центар Брчко“ (Дома здравља Брчко). Набављени
и уграђени лифт омогућио би слабо покретним, непокретним, инвалидним и лицима са
посебним потребама несметан приступ свим амбулантама, лабораторији и
дијагностичким просторијама Дома здравља Брчко.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 770 Комисије за буџет.
Амандман број 771

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
здравство и остале услуге, на организационом коду 19010001 – Служба за
администрацију и статистику одјељења, на економском коду 821300 – Набавка опреме,
планирани износ средстава увећати за 400.000,00 КМ .
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Набавка опреме за дигиталну скопију“ .
Образложење:
Средства за финансирање наведеног пројекта обезбијеђена су у капиталном буџету за
2015. годину на организационом коду 19010001 - Служба за администрацију и
статистику одјељења, са капиталног пројекта „Набавка опреме за дигиталну скопију“ у
износу 400.000,00 КМ.
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Средства су потребна за набавку опреме за дигиталну скопију за потребе Јавне
здравствене установе „Здравствени центар Брчко“. Набављена опрема је веома важна
за функционисање здравственог система Брчко дистрикта БиХ, односно за
дијагностику болести.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, гласовима 19 присутних посланика, усвојила
амандман број 771 Комисије за буџет.
Амандман број 772

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
здравство и остале услуге, на организационом коду 19010001 – Служба за
администрацију и статистику одјељења, на економском коду 821300 – Набавка опреме,
планирани износ средстава увећати за 300.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Набавка два санитетска возила“.
Образложење:
Средства за финансирање наведеног пројекта обезбијеђена су у капиталном буџету за
2015. годину на организационом коду 19010001 - Служба за администрацију и
статистику одјељења, са капиталног пројекта „Набавка два санитетска возила“ у
износу 300.000,00 КМ.
Средства су потребна за набавку два санитетска возила са унутрњом опремом за
хитне интервенције, а за потребе Јавне здравствене установе „Здравствени центар
Брчко“. Набавком ових возила би се омогућио бржи и организованији санитетски
транспорт повријеђених, обољелих као и боље збрињавање животно угрожених
пацијената Брчко дистрикта БиХ у ЈЗУ ЗЦ Брчко, Здравствене установе ван Дистрикта
као и Здравствене установе ван граница БиХ, као и то да би хитна медицинска помоћ
функционисала на задовољавајући начин, што укључује излазак љекара на терен те
превоз пацијената у ЗУ у Брчко и ван Брчко дистрикта.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 772 Комисије за буџет.
Амандман број 773
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
здравство и остале услуге, на организационом коду 19010001 – Служба за
администрацију и статистику одјељења, на економском коду 614400 – Субвенције
јавним предузећима, планирани износ средстава увећати за 100.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на увођење нове аналитичке
ставке 614411 – Субвенције јавним предузећима и фондовима „Средства за покретање
и рад Јавне апотеке у оквиру Јавне здравствене установе »Здравствени центар
Брчко«“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 773 Комисије за буџет.

Амандман број 774
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У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за просторно планирање и
имовинско-правне послове, на организационом коду 21020001 – Пододјељење за
имовинско-правне послове, на економском коду 821100 – Набавка земљишта и шума,
уводи се нови капитални пројекат:
“Експропријација земљишта и набавка некретнина за потребе изградње пијаце
Аризона” у износу од 700.000,00 КМ.
Образложење:
Скупштина Брчко дистрикта је донијела Одлуку о давању сагласности за продужење
уговора
о праву грађења, финансирању, пројектовању и управљању пијацом
„Аризона“ број 01-02-658/16 од 8.6.2016. године, којом се обавезује Влада Брчко
дистрикта БиХ, Одјељење за просторно планирање и имовинско-правне послове да,
без одлагања, спроведе поступак експропријације преосталих парцела које се налазе у
обухвату регулационог плана „ Аризона маркет“ у укупној површини од 31.278м2.
С обзиром на значај цијелог пројекта и продужење уговора о праву грађења,
финансирању, пројектовању и управљању пијацом „Аризона“, те да је, складу са
чланом 2. наведене Одлуке о давању сагласности за продужење уговора о праву
грађења, финансирању, пројектовању и управљању пијацом „Аризона“ број 01-02658/16 од 8.6.2016. године, иста обавезујућа и без одлагања потребно је обезбиједити
средства у Капиталном буџету за 2017. годину у износу 700.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 774 Комисије за буџет.
Амандман број 775

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
просторно планирање и имовинско-правне послове, на организационом коду 21020001
– Пододјељење за имовинско-правне послове, на економском коду 821100- Набавка
земљишта и шума, планирани износ средстава увећати за 900.000,00 КМ.
Наведено увећање се односи на увођење новог капиталног пројекта:
„Експропријација у сврху регулације ријеке Брке“.
Образложење
У току 2016. године одјељење је правоснажно окончало поступак експропријације
некретнина у сврху регулације ријеке Брке и у току је поступак споразумног
одређивања накнаде. С обзиром на наведено, за ову намјену је потребно обезбиједити
средства у поменутом износу.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 775 Комисије за буџет.
Амандман број 776

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
просторно планирање и имовинско-правне послове, на организационом коду 21010001
– Пододјељење за просторно планирање, урбанизам и заштиту околине, на
економском коду 821300 - Набавка опреме, планирани износ средстава увећати за
5.000,00 КМ.
Наведено увећање се односи на увођење новог капиталног пројекта:
„Рачунарска опрема“.
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Образложење
У току 2016. године покренут је поступак набавке рачунарске опреме за чију
реализацију одјељење не располаже са довољним износом средстава, те је неопходно
обезбиједити додатна средства да би се капитални пројекат могао реализовати.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 776 Комисије за буџет.
Амандман број 777

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за просторно
планирање и имовинско-правне послове, на организационом коду 21010001 –
Пододјељење за просторно планирање, урбанизам и заштиту околине, на економском
коду 613900 - Уговорене услуге, аналитичка ставка 613991 – Остале неспоменуте
услуге и дажбине – „Измјене Регулационог плана дијела стамбеног насеља »Мујкићи
II« у Брчко дистрикту БиХ“, планирани износ средстава увећати за 32.000,00 КМ.
Образложење
Измјене Регулационог плана дијела стамбеног насеља „Мујкићи II“ у Брчко дистрикту
БиХ неопходне су због проблема у примјени плана – немогућности реализације истог,
те непоклапања геодетских подлога са важећим планом, као и неслагања између
графичких прилога и текстуалног дијела Плана.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 777 Комисије за буџет.
Амандман број 778

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за просторно
планирање и имовинско-правне послове, на организационом коду 21010001 –
Пододјељење за просторно планирање, урбанизам и заштиту околине, на економском
коду 613900 - Уговорене услуге, аналитичка ставка 613991 – Остале неспоменуте
услуге и дажбине – „Измјене Регулационог плана дијела стамбеног насеља »Ивици« у
Брчко дистрикту БиХ“, планирани износ средстава увећати за 25.000,00 КМ.
Образложење
Измјене Регулационог плана дијела стамбеног насеља „Ивици“ у Брчко дистрикту БиХ
неопходне су због проблема у примјени плана – немогућности реализације истог, те
због реализације канализационог колектора дефинисаног пројектом „Главни пројекат
фекалног колектора у дијелу МЗ Ивици и МЗ Бродуша, Брчко дистрикт БиХ“. За
наведени пројекат је израђена инвестиционо техничка документација и процедура
рјешавања имовинско-правних послова. Поред наведеног, геодетске подлоге се не
поклапају с важећим планом и постоји неслагање између графичких прилога и
текстуалног дијела плана.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 778 Комисије за буџет.
Амандман број 779
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за просторно
планирање и имовинско-правне послове, на организационом коду 21010001 –
Пододјељење за просторно планирање, урбанизам и заштиту околине, на економском
коду 613900 – Уговорене услуге, планирани износ средстава увећати за 35.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 613991 –
Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Израда просторно-планске документације по
Предлогу Владе или Одјељења“.
Образложење:
Додатна средства су потребна због тога што се често указује потреба за измјенама и
допунама постојеће просторно-планске документације.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 779 Комисије за буџет.
Амандман број 780
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
просторно планирање и имовинско-правне послове, на организационом коду 21010001
– Пододјељење за просторно планирање, урбанизам и заштиту околине, на
економском коду 821500 - Набавка сталних средстава у облику права, планирани
износ средстава увећати за 150.000,00 КМ.
Наведено увећање се односи на увођење новог капиталног пројекта:
„Урбанистички план града Брчко“.
Образложење
У Капиталном буџету за 2016. годину Одјељења за просторно планирање и имовинскоправне послове, на капиталном пројекту „Измјене и допуне Урбанистичког плана Брчко
дистрикта БиХ (II)“ планирана су средства у износу од 150.000,00 КМ, а која се односе
на израду Урбанистичког плана града Брчко.
С обзиром да се не ради о измјенама, него о изради новог урбанистичког плана, због
измјене назива пројекта цјелокупни износ се укида у 2016. години, а у Буџету за 2017.
годину уводи се пројекат са измјењеним називом у истом износу.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 780 Комисије за буџет.
Амандман број 781
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за расељена лица,
избјеглице и стамбена питања, на организационом коду 22010001, на економском коду
614200 – Грантови појединцима, планирани износ средстава увећати за 60.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614239 –
Остали грантови појединцима „Стамбено збрињавање Рома у Брчко дистрикту БиХ –
удружена средства 2016. легализација бесправно изграђених стамбених објеката“.
Образложење:
Укупна средства за овај пројекат на наведеној аналитикој ставци ће износити 90.000,00
КМ. (удружена средства Владе Брчко дистрикта БиХ у износу од 30.000,00 КМ и
уплаћена средства Министарства за људска права и избјеглице БиХ по Уговору о
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сарадњи број: 13-003138/16 од 30.12.2016. године у износу од 60.000,00 КМ – средства
уплаћена на рачун одјељења дана 09.02.2017. године).
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 781 Комисије за буџет.
Амандман број 782
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за расељена лица,
избјеглице и стамбена питања, на организационом коду 22010001, на економском коду
614200 – Грантови појединцима, планирани износ средстава увећати за 200.000,00
КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614239 –
Остали грантови појединцима – „Изградња и санација кућа оштећених у елементарним
непогодама (поплаве / клизишта) у раздобљу април / мај и аугуст 2014. године“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 782 Комисије за буџет.
Амандман број 783

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за расељена лица,
избјеглице и стамбена питања, на организационом коду 22010001, на економском коду
821200 – Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Програм стамбеног збрињавања РХП/ДПСЗ БиХ; БХР3 – II стамбена зграда са 8
стамбених јединица – за потребе плаћања обавезних такси, пројектну
документацију, ревизију пројектне документације, комуналне прикључке,
технички пријем и комисије“ у износу од 35.000,00 КМ.
Образложење
Писмом намјере упућеним Министарству за људска права и избјеглице БиХ од стране
градоначелника Брчко дистрикта БиХ број: 35-000148/14 од 15.08.2014. године
исказана је могућност и спремност да се кроз изградњу/обнову двије стамнбене зграде
осигурају трајна стамбена рјешења за породице које испуњавају увјете за добивање
помоћи у оквиру Регионалног стамбеног збрињавања у БиХ. Локални допринос Брчко
дистрикта БиХ осигурава: - Уступање грађевинског земљишта;
- Различите дозволе, технички пријем изградње, као и одређене финансијске
контрибуције унутар других програмских активности у складу с могућностима,
укључујући и средства из буџета осталих нивоа власти, донатора и сл.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 783 Комисије за буџет.
Амандман број 784

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за расељена лица,
избјеглице и стамбена питања, на организационом коду 22010001, на економском коду
821200 – Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Програм - рјешавање проблема Рома у стамбеној области за 2014/2015. годину –
изградња инфраструктуре за Роме у насељу Прутаче Брчко дистрикт БиХ“ у
износу од 150.000,00 КМ.
Образложење
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Планирана средства у износу од 150.000,00 КМ су удружена средства са
Министарством за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине у износу од
120.000,00 КМ и Брчко дистрикта БиХ у износу од 30.000,00 КМ. Уговором о трансферу
средстава број: 01-39-1-1528-2/14 од 03.12.2014. године дефинисано је да су новчана
средства намијењена за изградњу инфраструктуре за Роме у насељу „Прутаче“ Брчко
дистрикт БиХ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 784 Комисије за буџет.
Амандман број 785
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за расељена лица,
избјеглице и стамбена питања, на организационом коду 22010001, на економском коду
614200 – Грантови појединцима, на аналитичкој ставци 614239 – Остали грантови
појединцима - “Грант на име плаћања прикључка на водоводну мрежу објеката
ромских породица који су прошли кроз програм обнове”, плаанирани износ средстава
увећати за 10.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 785 Комисије за буџет.
Амандман број 786

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за комуналне послове, на
организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне инвестиције, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Наставак реализације пројекта – Жељезнички канал” у износу од 300.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 786 Комисије за буџет.
Амандман број 787

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за комуналне послове, на
организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне инвестиције, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Наставак реализације пројекта водоснабдијевања МЗ Грбавица” у износу од
200.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 787 Комисије за буџет.
Амандман број 788

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за комуналне послове, на
организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне инвестиције, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Изградња објекта водоснабдијевања за МЗ Горице, Плазуље и Вучиловац” у
износу од 200.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 788 Комисије за буџет.

755

Амандман број 789
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за комуналне послове, на
организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне инвестиције, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Изградња водоводне мреже на потезу Брод – Малезијски пут (поред ФИС-а)” у
износу од 200.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 789 Комисије за буџет.
Амандман број 790

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за комуналне
послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне инвестиције,
на економском коду 614400 – Субвенције јавним предузећима, планирани износ
средстава увећати за 50.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614411 Субвенције јавним предузећима и фондовима – „Грант Јавном предузећу
Комунално Брчко за одржавање артеских и субартеских бунара на подручју
Брчко дистрикта БиХ“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 790 Комисије за буџет.
Амандман број 791
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења комуналне послове, на
организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне инвестиције, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Пројектовање и извођење радова, израда инвестиционо – техничке
документације за спојне цјевоводе од ГТЦ Плазуље – Поточари према градској
водоводној мрежи “ у износу од 225.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 791 Комисије за буџет.
Амандман број 792

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења комуналне послове, на
организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне инвестиције, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Пројектовање и извођење радова – подршка оперативној реализацији
капиталних пројеката“ у износу од 259.753,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 792 Комисије за буџет.
Амандман број 793
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У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења комуналне послове, на
организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне инвестиције, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Припрема инвестиционе – техничке документације и финансирање других
послова логистике за реализацију капиталних пројеката “ у износу од 129.104,00
КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 793 Комисије за буџет.
Амандман број 794

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења комуналне послове, на
организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне инвестиције, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Изградња канализације у Ул. др М. Спахе од моста код Кајзера до Чардаклија у
МЗ Ријеке“ у износу од 60.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 794 Комисије за буџет.
Амандман број 795

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења комуналне послове, на
организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне инвестиције, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Опремање индустријских зона, реализација пројекта – Изградња цјевовода
питке воде Плазуље – Брод – Поточари, I фаза градње, стварање услова
водоснабдијевања источног дијела Брчког и успутних индустријских зона“ у
износу од 389.697,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 795 Комисије за буџет.
Амандман број 796
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења комуналне послове, на
организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне инвестиције, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Реализација пројекта увезивање (заокружење) изворишта Стјековица II фаза“ у
износу од 75.620,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 796 Комисије за буџет.
Амандман број 797

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења комуналне послове, на
организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне инвестиције, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови
капитални пројекат:
„Реконструкција канализационе мреже у Улици Бакије Селимовић према
Бошковој шуми“ у износу од 63.000,00 КМ.
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Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 797 Комисије за буџет.
Амандман број 798
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења комуналне послове, на
организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне инвестиције, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за
1.000.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: “Депонија Брчко дистрикта – припрема и реализација пројекта”.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 798 Комисије за буџет.
Амандман број 799

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Наставак изградње мини обилазнице Чардаклије (додатна средства)“ у износу
од 200.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 799 Комисије за буџет.
Амандман број 800

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821200 – Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Изградња фонтане »Рибица« на новој локацији према Регулационом плану
Центар Брчко (додатна средства)” у износу од 250.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 800 Комисије за буџет.
Амандман број 801

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821200 – Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Изградња тротоара на парцелама к. ч. 943, 947, 949, 101, к. о. Бузекара“ у износу
од 20.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 801 Комисије за буџет.
Амандман број 802
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У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821200 – Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Наставак изградње и просијецање Улице Милене Павловић-Барили, спој са
Бањалучком, МЗ Мујкићи“ у износу од 15.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 802 Комисије за буџет.
Амандман број 803

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821200 – Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Пројектовање и изградња пута к.ч. 1118 и 1117/12 к. о. Поточари, МЗ Поточари“ у
износу од 20.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 803 Комисије за буџет.
Амандман број 804

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821200 – Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Наставак изградње тротоара у МЗ Ријеке“ у износу од 30.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 804 Комисије за буџет.
Амандман број 805
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821200 – Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
„Пројектовање и рјешавање имовинских односа дијела Улице Адила Чокића
према Улици Јусуфа Пекића, МЗ Ријеке“ у износу од 5.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 805 Комисије за буџет.
Амандман број 806
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Замјена коловоза и подземних инсталација у Крфској улици у дужини од 350 м,
МЗ Грчица“ у износу од 45.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 806 Комисије за буџет.
Амандман број 807
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Замјена коловоза и подземних инсталација у Крфској улици у дужини од 350
метара, МЗ Грчица“ у износу од 45.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 807 Комисије за буџет.
Амандман број 808
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Реконструкција асфалта и тротоара у Ул. Ахмета Кобића у дужини од 160
метара, МЗ Брчко Ново“ у износу од 49.500,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 808 Комисије за буџет.
Амандман број 809

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Асфалтирање пута у засеоку Китићи, крак пута према Лукићима, МЗ Вучиловац“
у износу од 20.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 809 Комисије за буџет.
Амандман број 810

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Спој Улице Радивоја Кораћа са Улицом Николе Тесле, МЗ Грчица“ у износу од
30.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 810 Комисије за буџет.
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Амандман број 811
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Асфалтирање пута према кући Боре Пудића, МЗ Грбавица“ у износу од
10.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 811 Комисије за буџет.
Амандман број 812

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Асфалтирање пута Мартиновићи–Гељићи, МЗ Д. Скакава“ у износу од 20.000,00
КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 812 Комисије за буџет.
Амандман број 813

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Асфалтирање Томића пута, МЗ Горице“ у износу од 20.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 813 Комисије за буџет.
Амандман број 814

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Асфалтирање пута према кући Јозе Шољић, МЗ Улице“ у износу од 10.000,00
КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 814 Комисије за буџет.
Амандман број 815

761

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Асфалтирање пута Мркоњићи (Марко Мркоњић), МЗ Улице“ у износу од
10.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 815 Комисије за буџет.
Амандман број 816
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Реконструкција пута у засеоку Пејићи на к. ч. 3458 к. о. Скакава Доња“ у износу
од 30.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 816 Комисије за буџет.
Амандман број 817

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Асфалтирање пута у Слугановићима, према кући Марка Слугановића (100 м),
Витановићи“ у износу од 10.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 817 Комисије за буџет.
Амандман број 818

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Асфалтирање пута према кући Маријана Августиновић Уче (100 м), Приједор“ у
износу од 15.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 818 Комисије за буџет.
Амандман број 819

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
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коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Асфалтирање пута, десна страна од плавог моста, МЗ Горњи Рахић“ у износу од
27.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 819 Комисије за буџет.
Амандман број 820

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Асфалтирање и уређење пута ка малом игралишту, МЗ Чанде“ у износу од
36.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 820 Комисије за буџет.
Амандман број 821
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Асфалтирање пута у насељу Хукељи ка Ахмету Зајићу, МЗ Ограђеновац“ у
износу од 20.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 821 Комисије за буџет.
Амандман број 822

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Асфалтирање пута према Маочи, МЗ Ћосети“ у износу од 45.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 822 Комисије за буџет.
Амандман број 823
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
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„Асфалтирање и зацјевљење пута »Махала« ка Џеваду Муратовићу, МЗ
Рашљани“ у износу од 20.000,00 КМ
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 823 Комисије за буџет.
Амандман број 824
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Асфалтирање пута Бикића сокак према кући Јусуфа Курталића, МЗ Маоча“ у
износу од 15.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 824 Комисије за буџет.
Амандман број 825
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Реконструкција пута са изградњом оборинске канализације у МЗ Г. Рахић код
куће Каралић Касима“ у износу од 20.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 825 Комисије за буџет.
Амандман број 826

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Асфалтирање пута Мендеши – према Пигиној кући, МЗ Бијела“ у износу од
10.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 826 Комисије за буџет.
Амандман број 827

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Асфалтирање пута према кући Стјепана Вилушића, МЗ Бијела“ у износу од
10.000,00 КМ.
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Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 827 Комисије за буџет.
Амандман број 828
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Асфалтирање пута према кући Славке Дејановић, МЗ Бијела“ у износу од
10.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 828 Комисије за буџет.

Амандман број 829
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Асфалтирање пута према кући Анте Ламешића, МЗ Г. Скакава“ у износу од
10.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 829 Комисије за буџет.
Амандман број 830

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Асфалтирање пута од релеја према Кајкићима, МЗ Г. Скакава“ у износу од
10.000,00 КМ.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 830 Комисије за буџет.
Амандман број 831
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Наставак радова на асфалтирању пута од Дома према Калајџијама у МЗ
Штрепци“ у износу од 10.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 831 Комисије за буџет.
Амандман број 832
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Асфалтирање пута према кући Видана Радошевића у МЗ Боће“ у износу од
10.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 832 Комисије за буџет.
Амандман број 833

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Асфалтирање пута Нинићи–Њиверице у МЗ Боће“ у износу од 15.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 833 Комисије за буџет.
Амандман број 834

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Реконструкција пута према Радошевићима, МЗ Доње Дубравице“ у износу од
10.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 834 Комисије за буџет.
Амандман број 835

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Асфалтирање Улице Ћамила Сијарића, МЗ Диздаруша ка Тањићима“ у износу
од 15.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 835 Комисије за буџет.
Амандман број 836
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У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Асфалтирање пута Мемића код Мемић Самида, МЗ Шаторовићи“ у износу од
20.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 836 Комисије за буџет.
Амандман број 837

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Асфалтирање пута у засеоку Видовићи према кући Стојана Симића, дужина 350
м, МЗ Крбети“ у износу од 40.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 837 Комисије за буџет.
Амандман број 838

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Наставак асфалтирања пута Живковићи–Грујићи у МЗ Трњаци“ у износу од
27.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 838 Комисије за буџет.
Амандман број 839

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Наставак асфалтирања пута Петровићи, МЗ Доњи Брезик“ у износу од 20.000,00
КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 839 Комисије за буџет.
Амандман број 840
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:

767

„Завршетак асфалтирања пута у засеоку Лукићи, к. ч. 480, МЗ Крбети“ у износу
од 15.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 840 Комисије за буџет.
Амандман број 841
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат: „Реконструкција пута кроз МЗ Трњаци, МЗ Трњаци“ у износу од 20.000,00
КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 841 Комисије за буџет.
Амандман број 842

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Асфалтирање пута к.ч. 699 у МЗ Трњаци“ у износу од 20.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 842 Комисије за буџет.
Амандман број 843

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Асфалтирање пута к.ч. 321 у МЗ Брезово Поље Село“ у износу од 15.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 843 Комисије за буџет.
Амандман број 844

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Асфалтирање пута заселак Додићи у МЗ Бузекара“ у износу од 19.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 844 Комисије за буџет.
Амандман број 845
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У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Исправљање двије кривине на путу Сандићи–Кобилић–Брезик у брду Габела“ у
износу од 20.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 845 Комисије за буџет.
Амандман број 846

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Асфалтирање пута у Улици Бакије Селимовића у дужини од 100 м (лијеви крак)
до броја 86, МЗ Ивици“ у износу од 20.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 846 Комисије за буџет.
Амандман број 847

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Асфалтирање пута поред просторија МЗ Плазуље, лијево, други пут према
кућама Вуковића, Бигића... 120 м у МЗ Плазуље“ у износу од 15.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 847 Комисије за буџет.
Амандман број 848

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Асфалтирање пута к. ч. 169 у мјесној заједници Бузекара“ у износу од 31.500,00
КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 848 Комисије за буџет.
Амандман број 849

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
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„МЗ Ивици – реконструкција Улице Ј. Игњатовића“ у износу од 45.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 849 Комисије за буџет.
Амандман број 850
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Асфалтирање пута од Мераје до капеле, МЗ Липовац“ у износу од 20.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 850 Комисије за буџет.
Амандман број 851

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Реконструкција Улице Људевита Гаја ка солитеру поред обућара »Гуливера« у
МЗ Центар 4“ у износу од 10.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 851 Комисије за буџет.
Амандман број 852

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Пројектовање и уређење дијела макадамског пута (к. ч. 4199/9, 4109/9, 4190/8,
4190/7) к. о. Брод, МЗ Брод“ у износу од 10.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 852 Комисије за буџет.
Амандман број 853

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Наставак асфалтирања Ул. Ивана Мажуранића (број парцеле 2832/16, 2835 к. о.
Брчко 3), МЗ 1. мај“ у износу од 30.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 853 Комисије за буџет.
Амандман број 854
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Наставак асфалтирања Ул. Јосипа Козарца, крак број парцеле 601/1, МЗ 4. јул“ у
износу од 20.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 854 Комисије за буџет.
Амандман број 855

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Реконструкција дијела Улице Јосипа Козарца, МЗ 4. јул“ у износу од 30.000,00
КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 855 Комисије за буџет.
Амандман број 856

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Асфалтирање Улице Фазловића, МЗ Бродуша“ у износу од 20.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 856 Комисије за буџет.
Амандман број 857

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Асфалтирање пута к. ч. 712 у МЗ Трњаци“ у износу од 15.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 857 Комисије за буџет.
Амандман број 858
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У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нови капитални
пројекат:
„Асфалтирање дијела Ул. Љ. Крсмановића, од бројa 105 до броја 117, МЗ Доњи
Брезик“ у износу од 20.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 858 Комисије за буџет.
Амандман број 859

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821200 – Набавка грађевина, уводи се нови капитални пројекат:
“Наставак зацјевљења I фазе потока Кукавица у МЗ Мујкићи и Глухаковац” у
износу од 300.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 859 Комисије за буџет.
Амандман број 860

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за 31.060,01
КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Санација штете – Изградња моста преко ријеке Тиње (замјена
оштећеног челичног моста новим) у МЗ Бијела према засеоку Цвијановићи –
поткомпонента 2А“.
Образложење
Пројекат „Изградња мостова у Брчко дистрикту БиХ“ и пројекат „Реконструкција путева
у Брчко дистрикту БиХ“ финансирају се из кредитних средстава Свјетске банке у
оквиру пројекта „Хитни пројекат опоравка од поплава“.
Средства за финансирање наведеног пројекта су планирана у Капиталном буџету
Одјељења за јавне послове за 2015. годину на организационој јединици 24020001 –
Пододјељење за путеве и паркове, и то:
„Санација штете - Изградња моста преко ријеке Тиње (замјена оштећеног челичног
моста новим) у МЗ Бијела према засеоку Цвијановићи - поткомпонента 2Б“, у износу од
400.000,00 КМ.
Вриједност радова по поступку набавке за извођење радова на наведеном пројекту је
увећана у односу на планирану вриједност у 2015. години.
На основу извјештаја комисије за набавке, а ради додјеле уговора за наведени
пројекат, потребно је обезбиједити додатна финансијска средства одобравањем
финансијских средстава из нераспоређених кредитних средстава Компоненте 2А
Свјетске банке – Међународна Асоцијација за развој (IDA), на име планирања
средстава у капиталном буџету Одјељења за јавне послове за 2017. годину.
Комисија је дала сагласност.

772

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 860 Комисије за буџет.
Амандман број 861
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани износ средстава
увећати за 60.380,36 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Санација штете – Реконструкција моста преко ријеке Тиње (Бранков
мост) у МЗ Бијела у засеоку Цвијановићи – поткомпонента 2А“.
Образложење
Пројекат „Изградња мостова у Брчко дистрикту БиХ“ и пројекат „Реконструкција путева
у Брчко дистрикту БиХ“ финансирају се из кредитних средстава Свјетске банке у
оквиру пројекта „Хитни пројекат опоравка од поплава“.
Средства за финансирање наведеног пројекта су планирана у Капиталном буџету
Одјељења за јавне послове за 2015. годину на организационој јединици 24020001 –
Пододјељење за путеве и паркове, и то:
„Санација штете - Реконструкција моста преко ријеке Тиње (Бранков мост) у МЗ Бијела
у засеоку Цвијановићи - подкомпонента 2Б“ у износу од 120.000,00 КМ,
Вриједност радова по поступку набавке за извођење радова на наведеном пројекту је
увећана у односу на планирану вриједност у 2015. години.
На основу извјештаја комисије за набавке, а ради додјеле уговора за наведени
пројекат, потребно је обезбиједити додатна финансијска средства одобравањем
финансијских средстава из нераспоређених кредитних средстава Компоненте 2А
Свјетске банке – Међународна Асоцијација за развој (IDA), на име планирања
средстава у капиталном буџету Одјељења за јавне послове за 2017. годину.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 861 Комисије за буџет.
Амандман број 862

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани износ средстава
увећати за 22.523,55 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Санација штете – Реконструкција оштећења узрокованих поплавама на
локалном путу Л-3 Маоча–Рашљани – поткомпонента 2А“.
Образложење
Пројекат „Изградња мостова у Брчко дистрикту БиХ“ и пројекат „Реконструкција путева
у Брчко дистрикту БиХ“ финансирају се из кредитних средстава Свјетске банке у
оквиру пројекта „Хитни пројекат опоравка од поплава“.
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Средства за финансирање наведеног пројекта су планирана у Капиталном буџету
Одјељења за јавне послове за 2015. годину на организационој јединици 24020001 –
Пододјељење за путеве и паркове, и то:
„Санација штете - Реконструкција оштећења узрокованих поплавама на локалном путу
Л-3 Маоча – Рашљани подкомпонента 2Б“, у износу од 500.000,00 КМ и
Вриједност радова по поступку набавке за извођење радова на наведеном пројекту је
увећана у односу на планирану вриједност у 2015. години.
На основу извјештаја комисије за набавке, а ради додјеле уговора за наведени
пројекат, потребно је обезбиједити додатна финансијска средства одобравањем
финансијских средстава из нераспоређених кредитних средстава Компоненте 2А
Свјетске банке – Међународна Асоцијација за развој (IDA), на име планирања
средстава у капиталном буџету Одјељења за јавне послове за 2017. годину.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 862 Комисије за буџет.
Амандман број 863
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 - Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани износ средстава
увећати за 20.675,16 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Санација штете – Реконструкција оштећења узрокованих поплавама на
локалном путу Л-22 Маоча–Исламовац – поткомпонента 2А“.
Образложење
Пројекат „Изградња мостова у Брчко дистрикту БиХ“ и пројекат „Реконструкција путева
у Брчко дистрикту БиХ“ финансирају се из кредитних средстава Свјетске банке у
оквиру пројекта „Хитни пројекат опоравка од поплава“.
Средства за финансирање наведеног пројекта су планирана у Капиталном буџету
Одјељења за јавне послове за 2015. годину на организационој јединици 24020001 –
Пододјељење за путеве и паркове, и то:
„Санација штете - Реконструкција оштећења узрокованих поплавама на локалном путу
Л-22 Маоча – Исламовац подкомпонента 2Б“, у износу од 400.000,00 КМ.
Вриједност радова по поступку набавке за извођење радова на наведеном пројекту је
увећана у односу на планирану вриједност у 2015. години.
На основу извјештаја комисије за набавке, а ради додјеле уговора за наведени
пројекат, потребно је обезбиједити додатна финансијска средства одобравањем
финансијских средстава из нераспоређених кредитних средстава Компоненте 2А
Свјетске банке - Међународна Асоцијација за развој (IDA), на име планирања
средстава у капиталном буџету Одјељења за јавне послове за 2017. годину.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 863 Комисије за буџет.
Амандман број 864
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта за 2017. годину Одјељења за јавни регистар, на
организационом коду 25020001 – Пододјељење за лична документа, на економском
коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава увећати за 4.803,28 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење нове позиције:
- „Возач“, платни разред IV5, мјесечна нето плата 816,58 КМ, мјесечна бруто плата
1.200,82 КМ, период ангажовања 4 мјесеца, 1 извршилац.
Образложење:
Увођење нове позиције „Возач“ неопходно је јер Пододјељење за личне документе
перманентно доставља захтјеве и доноси урађене исправе из Бања Луке и Сарајева.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 864 Комисије за буџет.
Амандман број 865

У Предлогу буџета Брчко дистрикта за 2017. годину Одјељења за јавни регистар, на
организационом коду 25030001 – Пододјељење за катастарске књиге, на економском
коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава увећати за 7.097,20 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење нове позиције:
„Стручни сарадник за информационе системе“, платни разред VII1, мјесечна нето
плата 1.206,56 КМ, мјесечна бруто плата 1.774,30 КМ, период ангажовања 4 мјесеца, 1
извршилац.
Образложење
Одјељење треба да спроведе поступак набавке софтвера за катастарске књиге, а да
би примјена истог била могућа, биће неопходно извршити пријем радника са високом
стручном спремом.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 865 Комисије за буџет.
Амандман број 866
У Предлогу капиталног бужета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Дирекције за
финансије, на организационом коду 16010001 – Канцеларија директора Дирекције за
финансије, на економском коду 821300 – Набавка опреме, уводи се нови капитални
пројекат:
“Набавка и уградња расхладног уређаја (чилера)” у износу од 65.000,00 КМ.
Образложење:
Наведени капитални пројекат је од велике важности за Дирекцију за финансије Брчко
дистрикта БиХ, јер је постојећи расхладни уређај дотрајао и мора се мијењати, о чему
је доказ и мишљење Канцеларије за управљање јавном имовином број: 13-000517/16
од 03.03.2016. године, као и рјешења Канцеларије градоначелника – Инспекторат број:
УП-И-22-001602/15 од 15.06.2015. године и УП-И-33-000589/16 од 14.07.2016. године,
којима је наложено да се мора извршити мјерење интензитета буке, јер постојећи
нарушава мир станара околних зграда, те није у могућности да постигне довољан
капацитет за хлађење просторија.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 866 Комисије за буџет.
Амандман број 867
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Дирекције за
финансије, на организационом коду 16020001 – Стручна служба Дирекције за
финансије, на економском коду 821300 – Набавка опреме, планирани износ средстава
увећати за 130.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Набавка и уградња софтвера за Пореску управу“.
Образложење:
С обзиром да је примјена Закона о фискалним системима предвиђена од 01.01.2018.
године, за процес фискализације је неопходна набавка софтwаре-а за Пореску управу
Брчко дистрикта БиХ, који ће подржавати радне процесе за фискалне уређаје.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 867 Комисије за буџет.
Амандман број 868

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Дирекције за
финансије, на организационом коду 16020001 – Стручна служба Дирекције за
финансије, на економском коду 821300 – Набавка опреме, планирани износ средстава
увећати за 40.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта:
„Набавка и уградња хардвера (сервери и пратећа опрема) за Пореску управу“.
Образложење:
С обзиром да је примјена Закона о фискалним системима предвиђена од 01.01.2018.
године, за процес фискализације је неопходна и набавка хардвера (сервери, рачунари
и пратећа опрема) за Пореску управу Брчко дистрикта БиХ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 868 Комисије за буџет.
Амандман број 869

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Дирекције за финансије, на
организационом коду 16020001 – Стручна служба Дирекције за финансије, на
економском коду 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара, планирани износ
средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 613416 –
Ситан инвентар – „Набавка 5000 сетова фискалних пломби за Пореску управу“.
Образложење:
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С обзиром да је примјена Закона о фискалним системима предвиђена од 01.01.2018.
године, за процес фискализације је неопходна и набавка 5000 сетова фискалних
пломби за Пореску управу Брчко дистрикта БиХ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 869 Комисије за буџет.
Амандман број 870

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Дирекције за финансије, на
организационом коду 16040001 – Пореска управа, на економском коду 613900 –
Уговорене услуге, планирани износ средстава увећати за 40.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 613936 –
Услуге по уговорима о дјелу, комисије и други незапослени – „Ангажовање
консултаната за израду пројектних задатака, испитивање карактеристика
функционалних и техничких дијелова фискалних система, као и за едукацију
запослених Пореске управе“.
Образложење:
Наведено увећање се односи на трошкове ангажовања консултаната за израду
пројектних задатака, испитивање карактеристика функционалних и техничких дијелова
фискалних система, као и за едукацију запослених Пореске управе Брчко дистрикта
БиХ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 870 Комисије за буџет.
Амандман број 871

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Дирекције за финансије, на
организационом коду 16040001 – Пореска управа, на економском коду 611200 –
Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника, планирани износ средстава
увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 611231 –
Накнаде за привремене и повремене послове – Накнаде члановима Комисије за
фискализацију“.
Образложење:
Наведено увећање се односи на планирање средстава за накнаде члановима комисије
за фискализацију.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 871 Комисије за буџет.
Амандман број 872

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Дирекције за финансије, на
организационом коду 16020001 – Стручна служба Дирекције за финансије, на
економском коду 613900 – Уговорене услуге, планирани износ средстава увећати за
10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 613927 –
Огласи.
Образложење:
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С обзиром да је примјена Закона о фискалним системима предвиђена од 01.01.2018.
године, за процес фискализације је неопходно провести поступке јавних набавки, те
објавити јавне позиве, за што су потребна додатна средства.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 872 Комисије за буџет.
Амандман број 873

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Дирекције за финансије, на
организационом коду 16020001 – Стручна служба Дирекције за финансије, на
економском коду 613900 – Уговорене услуге, планирани износ средстава увећати за
10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 613913 –
Услуге јавног информисања и односа с јавношћу.
Образложење:
С обзиром да је примјена Закона о фискалним системима предвиђена од 1. јануара
2018. године, за процес фискализације је неопходно провести поступке јавних набавки,
те објавити јавне позиве, за што су потребна додатна средства.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 873 Комисије за буџет.
Амандман број 874

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Дирекције за
финансије, на организационом коду 16020001 – Стручна служба Дирекције за
финансије, на економском коду 821300 – Набавка опреме, планирани износ средстава
увећати за 40.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Набавка и уградња софтвера (спровођење одредаба Закона о
рачуноводству и ревизији)“.
Образложење:
У складу са одредбама Закона о рачуноводству и ревизији („Сл.гласник Брчко
дистрикта БиХ број 22/16“), Дирекција за финансије има обавезу да спроводи
формалну, рачунску и логичку контролу финансијских извјештаја предатих у Регистар
за финансијско извјештавање.
Неопходно је податке из прикупљених финансијских извјештаја у Дирекцији за
финансије обрађивати на начин подесан за оцјену имовинског, приносног и
финансијског положаја правних лица, односно, омогућити да подаци буду доступни
јавности. Такође је неопходно успоставити Регистар финансисјских извјештаја у Брчко
дистрикту, који ће представљати централни извор информација о имовинском,
приносном и финансијском положају правних лица – обвезника предаје финансијских
извјештаја, а чиме ће се повећати информисаност јавности о положају правних лица у
Брчко дистрикту БиХ, односно, стећи повјерење јавности у годишње финансијске
извјештаје и консолидоване финансијске извјештаје.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало „за“ и
1 „против“, усвојила амандман број 874 Комисије за буџет.
Амандман број 875 (ТЕХНИЧКИ)
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за расељена лица,
избјеглице и стамбена питања, на организационом коду 22010001, на економском коду
613900 – Уговорене услуге, на аналитичкој ставци 613911 – Услуге медија, планирани
износ средстава умањити за 720,00 КМ,
а истовремено,
на истом организационом и економском коду, на аналитичкој ставци 613936 – Услуге
по уговорима о дјелу, комисије и други незапослени, планирани износ средстава
увећати за 720,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало „за“ и
1 „против“, усвојила амандман број 875 Комисије за буџет.

Амандман број 876 (ТЕХНИЧКИ)
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавну
безбједност, на организационом коду 14010001 – Пододјељење за заштиту и
спасавање, у Детаљном захтјеву за плате мијењају се називи позиција како слиједи:
1. Позиција “Шеф Деминерског тима”, платни разред VII6, мјесечна нето плата
1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.025,85 КМ, 1 извршилац, мијења се у
позицију “Виши стручни сарадник за нормативно правна питања”, платни разред
VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.025,85 КМ, 1
извршилац,
2. Позиција “Замјеник шефа Деминерског тима”, платни разред VII1, мјесечна нето
плата 1.206,56 КМ, мјесечна бруто плата 1.774,30 КМ, 1 извршилац, мијења се у
позицију “Шеф Јединице за уклањање експлозивних средстава (УЕС) и брзи
одговор”, платни разред VII1, мјесечна нето плата 1.206,56 КМ, мјесечна бруто
плата 1.774,30 КМ, 1 извршилац,
3. Позиција “Супервизор у тиму за деминирање”, платни разред VII1, мјесечна
нето плата 1.206,56 КМ, мјесечна бруто плата 1.736,00 КМ, 1 извршилац, мијења
се у позицију “Вођа спасилачког тима за Горску службу спашавања (ГСС)”,
платни разред VII1, мјесечна нето плата 1.206,56 КМ, мјесечна бруто плата
1.736,00 КМ, 1 извршилац,
4. Позиција “Вођа Деминерског тима”, платни разред VII1, мјесечна нето плата
1.206,56 КМ, мјесечна бруто плата 1.774,30 КМ, 1 извршилац, мијења се у
позицију “Замјеник шефа јединице за уклањање експлозивних средстава (УЕС)
и брзи одговор”, платни разред VII1, мјесечна нето плата 1.206,56 КМ, мјесечна
бруто плата 1.774,30 КМ, 1 извршилац,

5. Позиција “Деминер – оператер за уништавање експлозивних средстава”, платни
разред V5, мјесечна нето плата 948,01 КМ, мјесечна бруто плата 1.364,00 КМ, 1
извршилац, мијења се у позицију “Вођа тима за уклањање експлозивних
средстава (УЕС)”, платни разред V5, мјесечна нето плата 948,01 КМ, мјесечна
бруто плата 1.364,00 КМ, 1 извршилац,
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6. Позиција “Деминер - оператер за уништавање експлозивних средстава”, платни
разред V5, мјесечна нето плата 948,01 КМ, мјесечна бруто плата 1.364,00 КМ, 1
извршилац, мијења се у позицију “Замјеник вође тима за уклањање
експлозивних средстава (УЕС)”, платни разред V5, мјесечна нето плата 948,01
КМ, мјесечна бруто плата 1.364,00 КМ, 1 извршилац,
7. Позиција “Деминер – оператер за уништавање експлозивних средстава”, платни
разред V5, мјесечна нето плата 948,01 КМ, мјесечна бруто плата 1.394,09 КМ, 1
извршилац, мијења се у позицију “Референт за техничку исправност возила и
опрему у цивилној заштити”, платни разред V5, мјесечна нето плата 948,01 КМ,
мјесечна бруто плата 1.394,09 КМ, 1 извршилац,
8. Позиција “Виши стручни сарадник за санацију клизишта”, платни разред VII1,
мјесечна нето плата 1.206,56 КМ, мјесечна бруто плата 1.774,30 КМ, 1
извршилац, мијења се у позицију “Виши стручни сарадник за мјере заштите и
спашавања у Одсјеку цивилне заштите”, платни разред VII1, мјесечна нето
плата 1.206,56 КМ, мјесечна бруто плата 1.774,30 КМ, 1 извршилац,
9. Позиција “Спасилац – ронилац”, платни разред V5, мјесечна нето плата 948,01
КМ, мјесечна бруто плата 1.394,09 КМ, 2 извршиоца, мијења се у позицију
“Спасилац – горска служба спасавања (ГСС)”, платни разред V5, мјесечна нето
плата 948,01 КМ, мјесечна бруто плата 1.394,09 КМ, 2 извршиоца,
10. Позиција “Спасилац – Горска служба”, платни разред V5, мјесечна нето плата
948,01 КМ, мјесечна бруто плата 1.394,09 КМ, 2 извршиоца, мијења се у
позицију “Спасилац – Горска служба спасавања (ГСС)”, платни разред V5,
мјесечна нето плата 948,01 КМ, мјесечна бруто плата 1.394,09 КМ, 2 извршиоца.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 876 Комисије за буџет.
Амандман број 877 (ТЕХНИЧКИ)
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавну
безбједност, на организационом коду 14020001 – Пододјељење за издавање дозвола и
овлаштења у грађевинарству, осталим гранама привреде и физичким лицима, у
Детаљном захтјеву за плате, позиција:
- “Виши стручни сарадник за издавање употребних дозвола”, платни разред VII6,
мјесечна нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извршилац,
мијења назив у позицију “Виши стручни сарадник за издавање одобрења за употребу”,
платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.070,54
КМ, 1 извршилац.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 877 Комисије за буџет.
Амандман број 878 (ТЕХНИЧКИ)
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
аналитичка ставка 614312 – Грантови осталим организацијама – “Грант ХКД
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»Напредак« Брчко за организацију манифестације Франческови дани”, мијења назив и
гласи:
“Грант УЛДУ »Талија « Брчко за организацију манифестације Франческови дани”.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 878 Комисије за буџет.
Амандман број 879 (ТЕХНИЧКИ)
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
аналитичка ставка 614311 – Грантови непрофитним организацијама – “Грант за
организацију међународних тениских турнира из календара ИТФ – Свјетске тениске
федерације »Брчко Опен 2017« и »Брчко Ладиес Опен 2017«”, мијења назив и гласи
“Грант за организацију међународног тениског турнира из календара ИТФ –
Свјетске тениске федерације »Брчко Опен 2017«, и уједно, планирани износ
средстава умањити за 15.000,00 КМ,
а истовремено,
на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 15.000,00 КМ, на име увођења нове аналитичке ставке 614311 - Грантови
непрофитним организацијама – “Грант ЖУ Дубраве за унапређење и одржавање
експоната галерије”.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 879 Комисије за буџет.
Амандман број 880 (ТЕХНИЧКИ)
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17010001 – Пододјељење за
привредни развој, на економском коду 614500 – Субвенције приватним предузећима,
аналитичка ставка 614511 – Субвенције приватним предузећима – “Субвенције
приватним предузећима (у складу са Законом о подстицају у привреду Брчко дистрикта
БиХ)”, планирани износ средстава умањити за 500.000,00 КМ,
а истовремено,
на истом организационом и економском коду, планирани износ средстава увећати за
500.000,00 КМ, на име увођења нове аналитичке ставке 614511 - Субвенције
приватним предузећима – “Програм субвенција привредним субјектима који нису
могли остварити право на субвенције у 2016. години због престанка важења
Закона о подстицању привредног развоја у Брчко дистрикту БиХ”.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 880 Комисије за буџет.
Амандман број 881
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11010001 – Кабинет градоначелника, на економском коду
613900 – Уговорене услуге, планирани износ средстава увећати за 250.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 613991 –
Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Укупни оперативни трошкови за
имплементацију Пројекта хитног опоравка од поплава БиХ, који се финансира из
кредитних средстава Свјетске банке (ФЕРП) – компонента 3А“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 881 Комисије за буџет.
Амандман број 882

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11010001 - Кабинет градоначелника, на економском коду
614300 - Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава увећати
за 100.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - “Грант Општини Сребреница за
суфинансирање приоритетних пројеката”.
Образложење:
Општина Сребреница је доставила захтјев број: 01-014-152/17 од 6. марта 2017.
кандидујући приоритетне инфраструктурне пројекте за Предлог буџета 2017, а у
складу са досадашњом праксом помоћи Владе и Скупштине Брчко дистрикта БиХ .
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 882 Комисије за буџет.
Амандман број 883

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11010001 - Кабинет градоначелника, на економском коду
614300 - Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава увећати
за 200.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - “Грант ЈП Радио Брчко д. о. о. за измирење
доприноса за МИО-ПИО, пореза и за редовну дјелатност”.
Образложење:
Додатна средства су неопходна за измирење насталих обавеза за порезе и доприносе
те редован рад с обзиром да издвајања по основу редовног гранта нису довољна.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 883 Комисије за буџет.
Амандман број 884

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11010001 – Кабинет градоначелника, на економском коду
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614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава увећати
за 20.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант за организацију кампа НВО „Цивитас“,
Сарајево“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 884 Комисије за буџет.
Амандман број 885
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11010001 – Кабинет градоначелника, на економском коду
614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава увећати
за 50.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама „Грант општини Пелагићево за изградњу пута
Дубраве–Блажевац“
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 885 Комисије за буџет.
Амандман број 886
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије градоначелника
на организационом коду 11010001- Кабинет градоначелника, на економском коду
614300 - Грантови непрофитним организацијама планирани износ средстава увећати
за 105.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама,”Грант осталим организацијама”.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 886 Комисије за буџет.
Амандман број 887

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије градоначелника
на организационом коду 11010001- Кабинет градоначелника, на економском коду
614200 - Грантови појединцима планирани износ средстава увећати за 7.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614235Једнократна помоћ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 887 Комисије за буџет.
Амандман број 888

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије
градоначелника на организационом коду 11010001- Кабинет градоначелника, на
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економском коду 821300 - Набавка опреме, планирани износ средстава увећати за
15.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта „Набавка опреме и намјештаја“
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 888 Комисије за буџет.
Амандман број 889

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије градоначелника
на организационом коду 11020001- Сектор за информисање, на економском коду
613900 - Уговорене услуге, планирани износ средстава увећати за 60.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 613911 –
Услуге медија.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 889 Комисије за буџет.
Амандман број 890

У Предлогу буџета за 2017. годину Канцеларије градоначелника, на организационом
коду 11020007 – Секретаријат Владе, на економском коду 613900 – Уговорене услуге,
аналитичка ставка 613936 – Услуге по уговорима о дјелу, комисије и други
незапослени, планирани износ средстава увећати за 150.000,00 КМ.
Образложење:
Потребно увећање средстава на наведеном аналитичком коду је неопходно како би се
могли исфинансирати сљедећи послови:
- Координација активности, сарадња и размјена информација са APCU како би се
обезбиједила усклађеност активности у реализацији пројеката које је усвојила
Влада Брчко дистрикта БиХ уз сагласност APCU-а.
- Вођење и координирање рада стручног тима PIT у имплементацији пројеката за
потребе Брчко дистрикта БиХ.
- Координација рада, размјена информација и тијесна сарадња са Надзорним
одбором ДБ.
- Координација активности и сарадње са финансијским институцијама Брчко
дистрикта БиХ.
- Координација активности и са свим институцијама које су на директан или
индиректан начин укључене у имплементацију пројеката за потребе Брчко
дистрикта БиХ, као и ангажовање радника на позицијама које нису попуњене и
позицијама гдје се запослени налазе дуже вријеме на боловању (породиљско
боловање и теже болести).
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 890 Комисије за буџет.
Амандман број 891

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организацоном коду 15010001 – Пододјељење за
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подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Удрузи драговољаца и ветерана
домовинског рата Равне Брчко, Брчко дистрикт БиХ, за израду идејног рјешења
спомен-бисте и пиједестала Кати Шољић, који ће бити постављен у спомен-соби
108. пјешачке бригаде ХВО у Сеоњацима“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 891 Комисије за буџет.
Амандман број 892

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне пословем, на организацоном коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 7.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант МЗ Сандићи Брчко дистрикт БиХ за
изградњу водоводне мреже од бунара у доњем дијелу села“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 892 Комисије за буџет.
Амандман број 893

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организацоном коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант МЗ Бродуша Брчко дистрикт БиХ
за редован рад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 893 Комисије за буџет.
Амандман број 894

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организацоном коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант МЗ Попово Поље Брчко дистрикт
БиХ за редован рад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 894 Комисије за буџет.
Амандман број 895
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организацоном коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант хуманитарној удрузи Caritas
Врхбосанске надбискупије за редован рад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
Амандман број 896

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организацоном коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант културној заједници младих
»Прутаче«, Прутаче Брчко дистрикт БиХ за редован рад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 896 Комисије за буџет.
Амандман број 897
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организацоном коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Удружењу грађана одгајивача
голубова високолетача »БХ 10.Боз« Брчко дистрикта БиХ за редован рад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 897 Комисије за буџет.
Амандман број 898
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант удружењу грађана »Спорташ«,
Брчко дистрикт БиХ за редован рад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 898 Комисије за буџет.
Амандман број 899
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант удружењу грађана одгајивача
голубова високолетача »БиХ 12. АС«, Брчко дистрикт БиХ за редован рад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 20 је гласало
„за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 899 Комисије за буџет.
Амандман број 900

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 30.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант удружењу воћара, произвођача
ракије и других производа од воћа »Воћни клуб«, Брчко дистрикт БиХ за редован
рад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 900 Комисије за буџет.
Амандман број 901

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организацоном коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант МЗ Крепшић 2 Брчко дистрикт БиХ
за уређење новог гробља уз бившу касарну у Марковић Пољу“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 901 Комисије за буџет.
Амандман број 902
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организацоном коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант МЗ Плазуље Брчко дистрикт БиХ за
изградњу споменика палим борцима ВРС“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 902 Комисије за буџет.
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Амандман број 903
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организацоном коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 100.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Удружењу за едукацију, промоцију
и афирмацију младих »Е.П.А.« Брчко дистрикт БиХ за редован рад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 903 Комисије за буџет.
Амандман број 904

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организацоном коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Удружењу бораца »Патриотска
лига« Брчко дистрикт БиХ за редован рад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 904 Комисије за буџет.
Амандман број 905

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организацоном коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Удружењу грађана поријеклом из
Санџака Брчко дистрикт БиХ за редован рад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 905 Комисије за буџет.
Амандман број 906

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организацоном коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант МЗ Маоча Брчко дистрикт БиХ за
асфалтирање паркинг простора код Дома културе Маоча“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 906 Комисије за буџет.
Амандман број 907
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне пословем, на организацоном коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Удружењу фризера и козметичара
Брчко дистрикта БиХ за редован рад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 907 Комисије за буџет.
Амандман број 908

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организацоном коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант МЗ Трњаци Брчко дистрикта БиХ за
уређење и асфалтирање платоа испред споменика палим борцима“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 908 Комисије за буџет.
Амандман број 909

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организацоном коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант МЗ Крбети Брчко дистрикта БиХ за
копање артеског бунара к. ч. 355 у засеоку Гајићи“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 909 Комисије за буџет.
Амандман број 910

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организацоном коду 15020001 – Пододјељење за
информатику, на економском коду 821500 – Набавка сталних средстава у облику
права, планирани износ средстава увећати за 180.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Microsoft Enterprice licenca“
Образложење:
Влада Брчко дистрикта БиХ је са компанијом Microsoft Ireland Operations Ltd.
27.06.2007. године потписала први трогодишњи уговор о лиценцирању кроз програм
Мицрософт Ентерприсе Агреемент.
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Предмет овог уговора су 250 корисничких лиценци за Wиндоwс и Оффице, одређени
број Wиндоwс серверских лиценци, те додатно бесплатних 250 Wиндоwс и Оффице
корисничких лиценци за Одјељење за образовање, кроз програм Microsoft School
Agreement.
Наредни трогодишњи уговори, у форми обнове постојећег уговора с Мицрософтом из
2007. године, потписани су 2011. односно 2014. године.
Почетком 2017. године, потписан је оквирни споразум за продужење постојећег уговора
за Мицрософт лиценцирање, са фирмом Sys Company, једном од двије фирме у БиХ
који имају статус овлаштеног Microsoft продавача на велико (LAR), а који су једини
овлаштени за уговоре овог типа.
По овом оквирном спразуму, који обухвата период 2017–2019. године, укупна понуда
износи 236.734,65 УСД. (износ у УСД је фиксан, а КМ износ се прерачунава по курсу
Централне банке БиХ на дан испоставе фактуре).
Планирана средства у капиталном буџету за 2017. годину су потребна у износу од
180.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 910 Комисије за буџет.

Амандман број 911
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне пословем, на организацоном коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 613900 – Уговорене услуге, планирани
износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на увећање средстава на
аналитичкој ставци 613991 – Остале неспоменуте услуге и дажбине – „Услуге
чишћења и одржавања, контрола ватрогасних апарата, услуге паркирања
службених возила и др.“ која мијења назив у „Услуге чишћења и одржавања,
контрола ватрогасних апарата, услуге паркирања службених возила, спровођење
истраживања и израда Стратегије за младе и др.“.
Образложење:
Скупштина Брчко дистрикта БиХ је на 12. редовној сједници одржаној 24. маја 2017.
године усвојила Закон о младима Брчко дистрикта БиХ. Чланом 18 поменутог закона је
прописано да је Влада Брчко дистрикта БиХ дужна да обезбиједи финансијска
средства за спровођење истраживања и израду Стратегије за младе. Поменуту
стратегију ће израђивати Одјељење за стручне и административне послове у сарадњи
са Савјетом младих те је неопходно у оперативном буџету овог Одјељења –
Пододјељења за подршку МЗ, НВО и УГ обезбиједити средства у износу од 15.000,00
КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 911 Комисије за буџет.
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Амандман број 912
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организацоном коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант центру за археолошка и
етнографска истраживања »Неолит«, Брчко дистрикт БиХ, за редован рад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 912 Комисије за буџет.
Амандман број 913
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17010001 – Пододјељење за
привредни развој, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 50.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614312 –
Грантови осталим организацијама – „Грант Развојно-гарантном фонду Брчко
дистрикта БиХ (за имплементацију пројеката из међународних фондова)“
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 913 Комисије за буџет.
Амадман број 914
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам
,културу и спорт, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ
средстава увећати за 1.032,75 КМ и на економском коду 612100 – Допринос на терет
послодавца, планирани износ средстава увећати за 61,97 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на позицију:
„Кустос Умјетничке галерије“, платни разред VII5, мјесечна нето плата 1.367,08 КМ,
мјесечна бруто плата 1.966,95 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 10 мјесеци,
која се мијења у позицију:
„Кустос Умјетничке галерије“, платни разред VIII1, мјесечна нето плата 1.564,22 КМ,
мјесечна бруто плата 2.300,25 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 9 мјесеци.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 914 Комисије за буџет.
Амандман број 915
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
привредни развој, спорт и културу, на организационом коду 17010001 – Пододјељење
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за привредни развој, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани
износ средстава увећати за 150.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта „Израда Студије изводљивости и пројеката за пословне зоне“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 915 Комисије за буџет.
Амандман број 916

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
привредни развој, спорт и културу, на организационом коду 17010001 – Пододјељење
за привредни развој, на економском коду 821300 – Набавка опреме, планирани износ
средстава увећати за 130.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта „Набавка опреме за рад тијела за управљање пословним зонама“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 916 Комисије за буџет.
Амандман број 917

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
привредни развој, спорт и културу, на организационом коду 17010001 – Пододјељење
за привредни развој, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо
одржавање, планирани износ средстава увећати за 70.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта „Реконструкција канцеларијских просторија за рад тијела за управљање
пословним зонама“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 917 Комисије за буџет.
Амандман број 918

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 –
Грантови осталим организацијама – „Грант КУД »Брчанско коло«, Брчко за набавку
ношње и помоћ у раду Друштва“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 918 Комисије за буџет.
Амандман број 919
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
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културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант фудбалском клубу »Рахићки
љиљани«, Горњи Рахић за помоћ у раду клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 919 Комисије за буџет.
Амандман број 920
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 –
Грантови осталим организацијама – „Грант БКУД »Бехар«, Маоча за помоћ у раду
друштва“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 920 Комисије за буџет.
Амандман број 921

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Фудбалском клубу »Г. Рахић«,
Горњи Рахић за помоћ у раду клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 921 Комисије за буџет.
Амандман број 922
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614312 –
Грантови осталим организацијама – „Грант фондацији »Легат кућа Екмечић« Брчко
за одржавање колекције и помоћ у раду фондације“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 922 Комисије за буџет.
Амандман број 923
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 70.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Фудбалском клубу »Илићка 01«,
Илићка, за набавку монтажно-демонтажних трибина и свлачионица на
фудбалском игралишту у МЗ Илићка“.
Образложење
Средства за финансирање овог гранта обезбијеђена су из капиталног буџета
Одјељења за привредни развој, спорт и културу за 2016. годину, на организационом
коду 17020001 – Пододјељење за туризам, културу и спорт, на економском коду 821200
– Набавка грађевина, са капиталног пројекта „Наставак изградње фудбалског стадиона
ФК Илићка у МЗ Илићка“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 923 Комисије за буџет.
Амандман број 924

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11010001- Кабинет градоначелника, на економском коду
611100 – Бруто плате, планирани износ средстава увећати за 4.017,60 КМ и на
економском коду 612100 – Доприноси на терет послодавца, планирани износ
средствава увећати за 133,92 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на позицију:
- „Стручни савјетник за финансијска питања и унутарњу финансијску контролу” , платни
разред VIII2, мјесечна нето плата 1.693,49 КМ, мјесечна бруто плата 2.436,60 КМ, 3
извршиоца, период ангажовања 12 мјесеци,
која се мијења у позиције:
- „Стручни савјетник за финансијска питања и унутарњу финансијску контролу” , платни
разред VIII2, мјесечна нето плата 1.693,49 КМ, мјесечна бруто плата 2.436,60 КМ, 2
извршиоца, период ангажовања 6 мјесеци и
- „Стручни савјетник за финансијска питања и унутарњу финансијску контролу” , платни
разред VIII3, мјесечна нето плата 1.822,77 КМ, мјесечна бруто плата 2.622,60 КМ, 2
извршиоца, период ангажовања 6 мјесеци и
- „Стручни савјетник за финансијска питања и унутарњу финансијску контролу” , платни
разред VIII2, мјесечна нето плата 1.693,49 КМ, мјесечна бруто плата 2.490,35 КМ, 1
извршилац, период ангажовања 6 мјесеци
- „Стручни савјетник за финансијска питања и унутарњу финансијску контролу” , платни
разред VIII3, мјесечна нето плата 1.822,77 КМ, мјесечна бруто плата 2.680,45 КМ, 1
извршилац, период ангажовања 6 мјесеци
Образложење:
Запослени на позицији „Стручни савјетник за финансијска питања и унутрашњу
финансијску контролу” је пријављен на Фонд ПИО РС, а не на Фонд ПИО Ф БиХ, како је
грешком било тражено у буџетском захтјеву. Истовремено се на овој позицији
повећава платни разред са VIII2, мјесечна бруто плата 2.490,35 КМ на VIII3, мјесечна
бруто плата 2.680,45 КМ за период од 6 мјесеци односно од 01.07.2017. године.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 924 Комисије за буџет.
Амандман број 925
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије градоначелника ,
на организационом коду 11020007 – Секретаријат Владе, на економском коду 611100 Бруто плате, планирани износ увећати за 5.658,72 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на планирање средстава за:
„Разлику плате због привременог премјештаја запосленог са позиције Виши стручни
сарадник за реформу јавне управе , платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01
КМ мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, на позицију Координатор за реформу јавне
управе, платни разред IX1, мјесечна нето плата 2.370,03 КМ, мјесечна бруто плата
3.485,22 КМ, за 4 мјесеца.
Образложење:
Рјешењем број: 33-001521/17 од 2. марта 2017. године и Одлуком о утврђивању плате
за премјештај, запослена са позиције „Виши стручни сарадник за реформу јавне
управе“ је привремено премјештена на позицију „Координатор за реформу јавне
управе“.
С обзиром да је запослени на позицији „Координатор за реформу јавне управе“ под
суспензијом, те прима 80% плате потребно је увећати новчана средства како би се
поменутој запосленој могла исплатити разлика у платама наведене двије позиције.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 925 Комисије за буџет.
Амандман број 926

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије градоначелника ,
на организационом коду 11020005 – Сектор за координацију политика и опште
послове, на економском коду 611100 - Бруто плате, планирани износ увећати за
15.140,40 КМ и на економском коду 612100 - Допринос на терет послодавца,
планирани износ увећати за 908,42 КМ .
Наведено увећање планираних средстава се односи планирање средстава за:
“Разлику плате за позицију Стручни савјетник за правне послове, због распоређивања
на позицију Оператер за 12 мјесеци“.
Образложење:
Рјешењем број: 33-000355/16 од 9. септембра 2016. године и Закључком о исправци
Рјешења број 33-000355/16 од 12. октобра 2016. године, запослена са позиције
„Стручни савјетник за правне послове“ је распоређена на позицију „Оператер“.
У складу са Законом о државној служби у органима јавне управе Брчко дистрикта БиХ,
члан 128 и Законом о пензијском и инвалидском осигурању Федерације БиХ, члан 73. у
којима је наведено да поменута запослена остварује права, потребно је увећати
новчана средства како би се могла исплатити разлика у платама наведене двије
позиције.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 926 Комисије за буџет.
Амандман број 927
У Предлогу буџета за 2017. годну Канцеларије градоначелника, на организационом
коду 11020007 – Секретаријат Владе, на економском коду 611200 – Накнаде трошкова
запослених и скупштинских посланика, аналитичка ставка 611231 – Накнаде за
привремене и повремене послове - „Накнаде за рад у дисциплинској комисији, комисији
за полагање испита за рад у органима управе и комисији за одређивање земљишта
које припада стамбеним зградама“, планрани износ средстава увећати за 20.700,00
КМ.
Образложење:
Потребно увећање средстава на наведеном аналитичком коду је неопходно како би се
могло вршити плаћање Дисциплинске комисије у складу са Одлуком о именовању
Дисциплинске комисије у органима јавне управе Брчко дистрикта БиХ број: 05000520/16 од 02.06.2016. године и Одлуком о раду ван радног времена Дисциплинске
комисије у органима јавне управе Брчко дистрикта БиХ број: 05-000520/16 од
23.02.2017. године.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 927 Комисије за буџет.
Амандман број 928

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије градоначелника
на организационом коду 11030001- Инспекторат, на економском коду 611100 - Бруто
плате, планирани износ средстава увећати за за 1.125,30 КМ и на економском коду
612100 – Доприноси на терет послодавца планирани износ средстава увећати за за
67,52 КМ
Наведено
повећање
планираних
средстава
се
односи
позицију:
“ Курир – складиштар“, платни разред III6, мјесечна нето плата 686,23 КМ, мјесечна
бруто плата 987,35 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12 мјесеци,
која се мијења у позиције:
“ Курир – складиштар“, платни разред III6, мјесечна нето плата 686,23 КМ, мјесечна
бруто плата 987,35 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 6 мјесеци и
“ Курир – складиштар“, платни разред IV5, мјесечна нето плата 816,58 КМ, мјесечна
бруто плата 1.174,90 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 6 мјесеци.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 928 Комисије за буџет.
Амандман број 929

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годну Канцеларије
градоначелника, на организационом коду 11020007 – Секретаријат Владе, на
економском коду 821300 – Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Набавка рачунара и рачунарске опреме“ у износу од 8.000,00 КМ.
Образложење:
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Потребно је обезбиједити средства како би се извршилла набавка рачунара и
рачунарске опреме који су неопходни за рад Секретаријату Владе.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 929 Комисије за буџет.
Амандман број 930
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годну Канцеларије градоначелника, на
организационом коду 11030001 – Инспекторат, на економском коду 821300 – Набавка
опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Набавка четири аутомобила“ у износу од 50.000,00 КМ
Образложење:
Потребно је обезбиједити новчана средства како би се извршилла набавка аутомобила
за потребе Инспектората.
Комисија је дала сагласност, уз сугестију да се брише ријеч ,,четири’’.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 930 са мишљењем Комисије за
буџет.
Амандман број 931
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годну Канцеларије градоначелника, на
организационом коду 11030001 – Инспекторат, на економском коду 821300 – Набавка
опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Платформа за преглед камиона на граничним прелазима” , у износу од 5.000,00
КМ.
Образложење:
Потребно је обезбиједити средства како би се извршила набавка опреме-платформе за
преглед камиона на граничним прелазима за потребе Инспектората.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 931 Комисије за буџет.
Амандман број 932
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11030001 – Инспекторат, на економском коду 613900 –
Уговорене услуге, планирани износ средстава увећати за 502,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 613914 –
Услуге репрезентације.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 21 присутног посланика 19 је гласало
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 932 Комисије за буџет.
Амандман број 933
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11040001 – Апелациона комисија, на економском коду 611100
- Бруто плате, планирани износ средстава увећати за 4.876,14 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на позицију:
-„Предсједник Апелационе комисије“ , платни разред VIII6, мјесечна нето плата
2.209,51 КМ, мјесечна бруто плата 3.249,18 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12
мјесеци,
која се мијења у позиције:
-„Предсједник Апелационе комисије“, платни разред VIII6, мјесечна нето плата 2.209,51
КМ, мјесечна бруто плата 3.249,18 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 6 мјесеци и
-„Предсједник Апелационе комисије“, платни разред IX3, мјесечна нето плата 2.762,16
КМ, мјесечна бруто плата 4.061,87 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 6 мјесеци.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 933 Комисије за буџет.
Амандман број 934

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11040001 – Апелациона комисија, на економском коду 611100
- Бруто плате, планирани износ средстава увећати за 4.277,34 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на позицију:
-„Члан Апелационе комисије“, платни разред VIII5, мјесечна нето плата 2.081,32 КМ,
мјесечна бруто плата 3.060,66 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12 мјесеци,
која се мијења у позиције:
-„Члан Апелационе комисије“, платни разред VIII5, мјесечна нето плата 2.081,32 КМ,
мјесечна бруто плата 3.060,66 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 6 мјесеци и
-„ Члан Апелационе комисије“, платни разред IX2, мјесечна нето плата 2.566,10 КМ,
мјесечна бруто плата 3.773,55 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 6 мјесеци.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 24 присутна посланика 19 је гласало
„за“ и 5 „против“, усвојила амандман број 934 Комисије за буџет.
Амандман број 935
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11040001 – Апелациона комисија, на економском коду 611100
- Бруто плате, планирани износ средстава увећати за 12.555,00 КМ и на економском
коду 612100 - Допринос на терет послодавца планирани износ средстава увећати за
753,30 КМ .
Наведено увећање планираних средстава се односи на позицију:
-„Члан Апелационе комисије“, платни разред VIII5, мјесечна нето плата 2.081,32 КМ,
мјесечна бруто плата 2.994,60 КМ, 3 извршиоца, период ангажовања 12 мјесеци,
која се мијења у позиције:
-„Члан Апелационе комисије“, платни разред VIII5, мјесечна нето плата 2.081,32 КМ,
мјесечна бруто плата 2.994,60 КМ, 3 извршиоца, период ангажовања 6 мјесеци и
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-„ Члан Апелационе комисије“, платни разред IX2, мјесечна нето плата 2.566,10 КМ,
мјесечна бруто плата 3.692,10 КМ, 3 извршиоца, период ангажовања 6 мјесеци.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 26 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 935 Комисије за буџет.
Посланик Синиша Голић изразио је сумњу у гласање.
Након поновљеног гласања, Скупштина је већином гласова, од 24
присутна посланика, 16 је гласало „за“, 3 „против“ и 5 „уздржаних“,
усвојила амандман број 935 Комисије за буџет.
Амандман број 936
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11040001 – Апелациона комисија, на економском коду 611100
- Бруто плате, планирани износ средстава увећати за 762,60 КМ и на економском коду
612100 - Допринос на терет послодавца, планирани износ средстава увећати за 45,76
КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на позицију:
-„Технички секретар“, платни разред IV5, мјесечна нето плата 816,58 КМ, мјесечна
бруто плата 1.174,90 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12 мјесеци,
која се мијења у позиције и гласи:
-„Технички секретар“, платни разред IV5, мјесечна нето плата 816,58 КМ, мјесечна
бруто плата 1.174,90 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 6 мјесеци и
-„Технички секретар“, платни разред V3, мјесечна нето плата 904,92 КМ, мјесечна
бруто плата 1.302,00 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 6 мјесеци.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 20 је гласало
„за“ и 5 „против“, усвојила амандман број 936 Комисије за буџет.
Амандман број 937

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11010001 - Кабинет градоначелника, на економском коду
611100 – Бруто плате, планирани износ средстава увећати за 744,00 КМ и на
економском коду 612100 – Доприноси на терет послодавца, планирани износ
средствава увећати за 44,64 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на позицију:
- „Секретарица главног координатора Владе”, платни разред V3, мјесечна нето плата
904,92 КМ, мјесечна бруто плата 1.302,00 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12
мјесеци,
која се мијења у позиције:
- „Секретарица главног координатора Владе”, платни разред V3, мјесечна нето плата
904,92 КМ, мјесечна бруто плата 1.302,00 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 6
мјесеци,
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- „Секретарица главног координатора Владе”, платни разред VI1, мјесечна нето плата
991,10 КМ, мјесечна бруто плата 1.426,00 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 6
мјесеци.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 26 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 937 Комисије за буџет.
Амандман број 938

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11010001 - Кабинет градоначелника, на економском коду
614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава увећати
за 30.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама – „Грант Удружењу рачуновођа, форензичара и
ревизора Брчко дистрикта БиХ за организацију Бизнис форума БиХ“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 26 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 938 Комисије за буџет.
Амандман број 939

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за пољопривреду, шумарсво
и водопривреду, на организационом коду 18030001 – Пододјељење за шумарство и
водопривреду, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо
одржавање, уводи се нови капитални пројекат:
„Регулација потока Близне – I фаза“ у износу од 500.000,00 КМ.

Скупштина је већином гласова од 26 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 939 Комисије за буџет.
Амандман број 940

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за пољопривреду, шумарсво
и водопривреду, на организационом коду 18030001 – Пододјељење за шумарство и
водопривреду, на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо
одржавање, уводи се нови капитални пројекат:
„Санација и реконструкција насипа и уређење корита ријеке Тиње, Теке и
Ломнице“ у износу од 200.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 26 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 940 Комисије за буџет.
Амандман број 941

У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за пољопривреду, шумарсво
и водопривреду, на организационом коду 18020001 – Пододјељење за пољопривреду,
на економском коду 821300 – Набавка опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Набавка аутомобила за потребе комисије за подстицаје“ у износу од 50.000,00
КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 26 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 941 Комисије за буџет.
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Амандман број 942
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину Одјељења за пољопривреду, шумарсво
и водопривреду, на организационом коду 18010001 – Пододјељење за анализу и
адмистративну подршку и рурални развој, на економском коду 821300 – Набавка
опреме, уводи се нови капитални пројекат:
„Набавка рачунарске и друге опреме“ у износу од 10.000,00 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 26 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 942 Комисије за буџет.
Амандман број 943

У Предлогу бужета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за посљопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18020001 – Пододјељење за
пољопривреду, на економском коду 613900 – Уговорене услуге, планирани износ
средстава увећати за 100.000,00 КМ.
Наведено увећање се односи на аналитичку ставку 613936 – Услуге по уговорима о
дјелу, комисије и други незапослени.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 26 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 943 Комисије за буџет.
Амандман број 944

У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
пољопривреду, шумарство и водопривреду, на организационом коду 18030001 –
Пододјељење за шумарство и водопривреду, на економском коду 821600 – Реконструкција и
инвестиционо одржавање, планирани износ средстава увећати за 22.730,84 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта
„Санација оштећења обала и дна одводних канала и гравитационог испуста на устави
у Вучиловцу – поткомпонента 2А“.
Образложење
Пројекат „Санација оштећења обала и дна одводних канала и гравитационог испуста на
устави у Вучиловцу“ финансира се из кредитних средстава Свјетске банке у оквиру „Пројекта
хитног опоравка од поплава“.
Средства за финансирање наведеног пројекта одобрена су у капиталном буџету Одјељења
за пољопривреду, шумарство и водопривреду за 2015. годину на организацоном коду
18030001 – Пододјељење за шумарство и водопривреду, на економском коду 821600 –
Реконструкција и инвестиционо одржавање, под називом „Санација оштећења обала и дна
одводних канала и гравитационог испуста на устави у Вучиловцу“ у износу од 159.000,00 КМ.
Вриједност истендерисаних услуга и радова:
- Израда елабората за извођење радова, закључен уговор и исплаћена средства у износу
од 8.073,00 КМ,
- Вршење стручног надзора, закључен уговор на износ од 10.530,00 КМ,
- Извођење радова, након отварања понуда 23.05.2017. године, најповољнија понуда
износи 163.127,84 КМ.
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Преостала средства у буџету капиталних потреба за 2015. годину за извођење радова,
узимајући у обзир истендерисану вриједност израде елабората и надзора износе 140.397,00
КМ.
Комисија за избор најповољнијег извођача радова извршила је анализу понуда за „Санацију
оштећења обала и дна одводних канала и гравитационог испуста на устави у Вучиловцу“ и
вриједност најповољније понуде за извођење радова је 16,52% већа од процијењене
вриједности радова која износи 140.000,00 КМ, односно 16,19 % од расположивих средстава
у буџету капиталних потреба за 2015. годину која износе 140.397,00 КМ.
На основу вриједности најповољније понуде за финансирање извођења радова у износу од
163.127,84 КМ и вриједности закљученог уговора за вршење стручног надзора у износу од
10.530,00 КМ, за реализацију пројекта „Санација оштећења обала и дна одводних канала и
гравитационог испуста на устави у Вучиловцу“ потребно је обезбиједити додатна
финансијска средства у износу од 22.730,84 КМ пребацивањем финансијских средстава са
оперативних трошкова из нераспоређених средстава Компоненте II кредитних средстава
Свјетске банке – Међународна асоцијација за развој (IDA) на капитални буџет Одјељења за
пољопривреду, шумарство и водопривреду за 2017. годину.
Надзорни одбор Владе Брчко дистрикта БиХ за имплементацију „Пројекта хитног опоравка
од поплава у Брчко дистрикту БиХ“ финансираног из кредитних средстава Свјетске банке, на
15. састанку одржаном 05.06.2017. године, једногласно је донио Одлуку о одобравању
пребацивања финсијских средстава са оперативних трошкова из нераспоређених средстава
Компоненте II кредитних средстава Свјетске банке на пројекат „Санација оштећења обала и
дна одводних канала и гравитационог испуста на устави у Вучиловцу“, што је основ да
градоначелник Брчко дистрикта БиХ донесе Одлуку о одобравању пребацивања финсијских
средстава са оперативних трошкова из нераспоређених средстава Компоненте II кредитних
средстава Свјетске банке на пројекат „Санација оштећења обала и дна одводних канала и
гравитационог испуста на устави у Вучиловцу“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 26 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 944 Комисије за буџет.
Амандман број 945
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18030001 – Пододјељење за
шумарство и водопривреду, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант спортско-ловачком удружењу
»Јеловик«, Брчко, секција Г. Рахић за подршку у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова од 26 присутних посланика 23 су гласали
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 945 Комисије за буџет.

Амандман број 946
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за
просторно планирање и имовинско-правне послове, на организационом коду 21020001 –
Пододјељење за имовинско-правне послове, на економском коду 821100 – Набавка
земљишта и шума, планирани износ средстава увећати за 200.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта
“Експропријација земљишта и набавка некретнина за потребе реконструкције
улице Узуновића – депозит”.

802

Образложење:
Одјељење за просторно планирање и имовинско-правне послове је окончало поступак
експропријације за потребе реконструкције Узуновића улице (за некретнине са чијим
власницима је постигнут споразум о накнади). За експропријацију једног стамбеног
објекта и земљишта није постигнут споразум са власником, а рјешење о експропријацији
је прослијеђено Основном суду Брчко дистрикта БиХ ради одређивања накнаде у
ванпарничном поступку.
С обзиром да поступак експропријације, у ванпарничном поступку, није окончан потребно
је обезбиједити депозитна средства.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 26 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 946 Комисије за буџет.
Амандман број 947
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24010001 – Пододјељење за заједничке послове и стручни надзор,
на економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта „Контрола испитивања квалитета и квантитета урађених капиталних
пројеката од стране интерног контролора“.
Образложење:
У сврху контроле квалитета и квантитета изведених радова на реализованим
капиталним пројектима на нивоу Одјељења за јавне послове, потребно је вршити
контролу од стране интерног контролора методама случајног узорка, како би се
евентуални ризици приликом реализације капиталних пројеката свели на минимум.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 26 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 947 Комисије за буџет.

Амандман број 948
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину, Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани износ средстава
увећати за 1.000.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Уређење објеката и околног простора – (некадашњег) Интерплета
Брчко“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 948 Комисије за буџет.
Амандман број 949
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину, Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
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821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани износ средстава
увећати за 300.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Рушење девастираног објекта и уређење грађевинског земљишта –
(некадашњег) Избора Брчко“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 949 Комисије за буџет.

Амандман број 950
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељење за европске
интеграције и међународну сарадњу, на организационом коду 31010001 – Служба
заједничких послова, на економском коду 821300 – Набавка опреме, уводи се нови
капитални пројекат:
„Канцеларијски намјештај (столови, столице, ормари)“ у износу од 20.000,00 КМ.
Образложење:
Средства у износу од 20.000,00 КМ су потребна како би се извршила набавка
канцеларијког намјештаја за потребе новоформираног Одјељења за европске
интеграције и међународну сарадњу у Пододјељењу Служба заједничких послова.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 950 Комисије за буџет.

Амандман број 951
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељење за европске
интеграције и међународну сарадњу, на организационом коду 31010001 – Служба
заједничких послова, на економском коду 821300 – Набавка опреме, уводи се нови
капитални пројекат:
„Компјутерска опрема (рачунари, штампачи, пројектор, копир-апарат)“ у износу од
20.000,00 КМ.
Образложење:
Средства у износу од 20.000,00 КМ су потребна како би се извршила набавка
компјутерске опреме за потребе новоформираног Одјељења за европске интеграције и
међународну сарадњу у Пододјељењу Служба заједничких послова.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 951 Комисије за буџет.
Амандман број 952

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељење за европске
интеграције и међународну сарадњу, на организационом коду 31010001 – Служба
заједничких послова, на економском коду 821300 – Набавка опреме, уводи се нови
капитални пројекат:
„Службени аутомобил“ у износу од 50.000,00 КМ.
Образложење:
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Средства у износу од 50.000,00 КМ су потребна како би се извршила набавка службеног
аутомобила за потребе новоформираног
Одјељења за европске интеграције и
међународну сарадњу у Пододјељењу Служба заједничких послова.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 952 Комисије за буџет.
Амандман број 953
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Дирекције за финансије, на
организационом коду 16030001 – Трезор, на економском коду 611100 – Бруто плате,
планирани износ средстава увећати за 3.147,78 КМ и на економском коду 612100 –
Допринос на терет послодавца, планирани износ средстава увећати за 125,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на позиције:
● „Виши стручни сарадник за оперативно и фискално планирање“, платни разред VII3,
мјесечна нето плата 1.287,36 КМ, мјесечна бруто плата 1.893,11 КМ, 1 извршилац,
период ангажовања 12 мјесеци, која се мијења у позиције:
- „Виши стручни сарадник за оперативно и фискално планирање“, платни разред
VII3, мјесечна нето плата 1.287,36 КМ, мјесечна бруто плата 1.893,11 КМ, 1
извршилац, период ангажовања 6 мјесеци и
- „Виши стручни сарадник за оперативно и фискално планирање“, платни разред
VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1
извршилац, период ангажовања 6 мјесеци;
● „Виши стручни сарадник за пријем и обраду захтјева за буџетом и вирманизацију“,
платни разред VII3, мјесечна нето плата 1.287,36 КМ, мјесечна бруто плата 1.852,25
КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12 мјесеци, која се мијења у позиције:
- „Виши стручни сарадник за пријем и обраду захтјева за буџетом и
вирманизацију“, платни разред VII3, мјесечна нето плата 1.287,36 КМ, мјесечна
бруто плата 1.852,25 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 6 мјесеци и
- „Виши стручни сарадник за пријем и обраду захтјева за буџетом и
вирманизацију“, платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна
бруто плата 2.025,85 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 6 мјесеци и
● „Виши стручни сарадник за консолидацију ванбуџетских фондова и институција“,
платни разред VII3, мјесечна нето плата 1.287,36 КМ, мјесечна бруто плата 1.852,25
КМ, 1 извршилац, период ангажовања 12 мјесеци, која се мијења у позиције:
- „Виши стручни сарадник за консолидацију ванбуџетских фондова и институција“,
платни разред VII3, мјесечна нето плата 1.287,36 КМ, мјесечна бруто плата
1.852,25 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 6 мјесеци и
- „Виши стручни сарадник за консолидацију ванбуџетских фондова и институција“,
платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата
2.025,85 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 6 мјесеци.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 953 Комисије за буџет.
Амандман број 954
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 100.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Црквеној општини Брчко за
наставак радова на објекту Административног центра у Српској Вароши“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 954 Комисије за буџет.
Амандман број 955
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Црквеној општини Грчица за
изградњу парохијског дома“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 955 Комисије за буџет.
Амандман број 956

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Црквеној општини Доњи Брезик за
уређење унутрашњости Храма Христа Спаситеља“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 956 Комисије за буџет.
Амандман број 957
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Црквеној општини Ражљево за
унутрашње уређење парохијског дома“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 957 Комисије за буџет.
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Амандман број 958
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 2.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант СЦО Бузекара за обиљежавање
црквене славе у Пурашевини“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 958 Комисије за буџет.
Амандман број 959

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант хору Св. Стефан Дечански за
редовне активности“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 959 Комисије за буџет.
Амандман број 960

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 11.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант СПЦО Ражљево за завршетак
парохијског дома у Слијепчевићима“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 960 Комисије за буџет.
Амандман број 961

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 35.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Попово Поље за наставак
радова на изградњи цркве“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 961 Комисије за буџет.
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Амандман број 962
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант црквеној општини Поточари за
наставак радова на капели (гробље) у Горњем Брезику“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 962 Комисије за буџет.
Амандман број 963

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант СПЦО Бузекара за прикључење
воде у парохијски дом“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 963 Комисије за буџет.
Амандман број 964

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант СПЦ Брезово Поље за завршетак
унутрашњих и вањских радова на цркви у Брезовом Пољу чаршија“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 964 Комисије за буџет.
Амандман број 965

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант СПЦ Брезово Поље за завршетак
ограде на мјесном гробљу Трњаци“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 965 Комисије за буџет.
Амандман број 966
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант СПЦО Ражљево за уређење храма у
Сандићима“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 966 Комисије за буџет.
Амандман број 967

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 90.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Српској православној цркви,
Црквена општина Брчко, за наставак изградње Културно-административног
центра Српске православне црквене општине Брчко“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 967 Комисије за буџет.
Амандман број 968

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 45.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Српској православној цркви,
Црквена општина Грчица, за наставак радова на изградњи Светосавскопарохијског дома“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 968 Комисије за буџет.
Амандман број 969
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 25.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Српској православној цркви,
Црквена општина Ражљево, храм Светог Димитрија у Ражљеву, за унутрашње
уређење Светосавско-парохијског дома у Ражљеву и реконструкцију иконописа у
храму“.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 969 Комисије за буџет.
Амандман број 970
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 25.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Српској православној цркви,
Црквена општина Ражљево, за санацију цркве Огњене Марије и осликавање
икона у храму у Сандићима“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 970 Комисије за буџет.
Амандман број 971

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Српској православној цркви,
Црквена општина Ражљево за унутрашње уређење и осликавање икона у храму
Светог Стефана Дечанског у Слијепчевићима“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 971 Комисије за буџет.
Амандман број 972

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Српској православној цркви,
Црквена општина Брезово Поље за санацију цркве у Брезовом Пољу“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 972 Комисије за буџет.
Амандман број 973
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 25.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Српској православној цркви,
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Црквена општина Буквик, за наставак изградње храма Св. Кирила и Методија у
Буковцу“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 973 Комисије за буџет.
Амандман број 974

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Српској православној цркви,
Црквена општина Буквик, за наставак ограђивања православног гробља у
Улицама“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 974 Комисије за буџет.
Амандман број 975

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Српској православној цркви,
Црквена општина Буквик, за израду пројекта изградње објекта за вјерске обреде
у православном гробљу у Улицама“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 975 Комисије за буџет.
Амандман број 976

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Српској православној цркви,
Црквена општина колобарско-грбавичка, за наставак градње храма у Грбавици“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 976 Комисије за буџет.
Амандман број 977
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 60.000,00 КМ.
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Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Српској православној цркви,
Црквена општина колобарско-грбавичка за реконструкцију и доградњу
парохијског дома“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 977 Комисије за буџет.
Амандман број 978

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Српској православној цркви,
Црквена општина Доњи Брезик, за изградњу Светосавско-парохијског дома“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 978 Комисије за буџет.
Амандман број 979

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Српској православној цркви,
Црквена општина Високо, за санацију цркве Светог великомученика Прокопија у
Високом“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 979 Комисије за буџет.
Амандман број 980

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 70.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Српској православној цркви,
Црквена општина Доњи Жабар, за помоћ у изградњи и уређењу парохијског дома
у Доњем Жабару“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 980 Комисије за буџет.
Амандман број 981
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
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економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Српској православној цркви,
Црквена општина Крепшић, за изградњу зграде за продају и паљење свијећа у
порти спомен-цркве Свете Тројице у Крепшићу“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 981 Комисије за буџет.
Амандман број 982

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Грбавица за завршетак
изградње објекта за вјерске обреде и набавку опреме у новом гробљу у
Грбавици“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 982 Комисије за буџет.
Амандман број 983

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 30.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Попово Поље за наставак
изградње храма Арханђела Гаврила“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 983 Комисије за буџет.
Амандман број 984

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Плазуље за наставак радова на
изградњи објекта на православном гробљу у Горицама“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 984 Комисије за буџет.
Амандман број 985

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
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економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Буквик за завршетак изградње
капеле на гробљу у Црквини“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 985 Комисије за буџет.
Амандман број 986

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Црквеној општини колубарскогрбавичкој за наставак изградње цркве у Грбавици“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 986 Комисије за буџет.
Амандман број 987

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 50.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Црквеној општини колубарскогрбавичкој за реконструкцију и доградњу парохијског дома“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 987 Комисије за буџет.
Амандман број 988

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 40.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант црквеној општини Грчица за
изградњу гробљанске зграде у МЗ Доња Брка“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 988 Комисије за буџет.
Амандман број 989

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
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коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Горњи Брезик Брчко дистрикт
БиХ за ограђивање старог гробља у МЗ Горњи Брезик“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 989 Комисије за буџет.
Амандман број 990

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 50.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант МЗ Попово Поље Брчко дистрикт
БиХ за наставак изградње цркве у Поповом Пољу“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 23 су гласала
„за“ и 2 „против“, усвојила амандман број 990 Комисије за буџет.
Амандман број 991

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант евангелистичкој – протестантској
цркви за редован рад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 991 Комисије за буџет.
Амандман број 992

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Црквеној општини поточарскобрезичкој за поплочавање стаза и уређење дворишта цркве у МЗ Горњи Брезик“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 992 Комисије за буџет.
Амандман број 993
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант ЖУ Дубраве за реконструкцију
црквеног крова у Бијелој“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 993 Комисије за буџет.
Амандман број 994

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 50.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант ЖУ Дубраве за наставак ископина
»Зидине« у МЗ Горња Скакава“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 994 Комисије за буџет.
Амандман број 995

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 40.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант ЖУ Дубраве за изградњу капеле у
старом гробљу у МЗ Дубраве“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 995 Комисије за буџет.
Амандман број 996

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 50.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант ЖУ Дубраве за изградњу ограде
око жупног гробља, у МЗ Дубраве“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 996 Комисије за буџет.
Амандман број 997
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 30.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант ЖУ Пољаци за окончање радова на
пасторалном дому у МЗ Пољаци“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 997 Комисије за буџет.
Амандман број 998

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 17.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант ЖУ Брчко за изградњу капелице на
католичком гробљу »Св. Марка« у МЗ Гредице“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 998 Комисије за буџет.
Амандман број 999

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 35.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант ЖУ Зовик за редовити рад и
одржавање црквених објеката“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 999 Комисије за буџет.
Амандман број 1000
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант ЖУ Зовик за планиране активности
жупе“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1000 Комисије за буџет.
Амандман број 1001
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант ЖУ Боће за прикључење струје и
уређење гробља и капеле у МЗ Доње Дубравице“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1001 Комисије за буџет.
Амандман број 1002
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 150.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант ЖУ Улице за наставак радова
реконструкције и уређења жупне цркве рођења БДМ у Улицама“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1002 Комисије за буџет.
Амандман број 1003
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант ЖУ Улице за радове на капели у
Рогозану, МЗ Улице“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1003 Комисије за буџет.
Амандман број 1004
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 25.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант ЖУ Горице за реновирање капеле
са мртвачницом у Горицама“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1004 Комисије за буџет.
Амандман број 1005
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант ЖУ Улице за изградњу ограде око
гробља у Уловићу“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1005 Комисије за буџет.
Амандман број 1006

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант ЖУ Крепшић за редовне потребе“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1006 Комисије за буџет.
Амандман број 1007
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант ЖУ Горице за редовне потребе“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1007 Комисије за буџет.
Амандман број 1008
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 45.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант МЗ Доњи Зовик, Брчко дистрикт
БиХ за завршетак радова на изградњи гробља и капелице“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1008 Комисије за буџет.
Амандман број 1009
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант МЗ Боће Брчко дистрикт БиХ за
уређење и завршетак стаза на новом гробљу“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1009 Комисије за буџет.
Амандман број 1010

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант МЗ Боће Брчко дистрикт БиХ за
изградњу капеле на гробљу Шушњари“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1010 Комисије за буџет.
Амандман број 1011

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Меџлису ИЗ, џемат Ограђеновац, за
уређење џамије“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1011 Комисије за буџет.

Амандман број 1012
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 9.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Меџлису ИЗ, џемат Ивици, за
изградњу вакуфске куће“.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1012 Комисије за буџет.
Амандман број 1013
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 4.500,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Меџлису ИЗ, џемат Диздаруша за
уређење дворишта“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1013 Комисије за буџет.
Амандман број 1014

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 6.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Меџлису ИЗ, џемат Чанде за
санацију вакуфске куће“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1014 Комисије за буџет.
Амандман број 1015

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Меџлису ИЗ, џемат Прутаче за
изградњу хоџинске куће“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1015 Комисије за буџет.

Амандман број 1016
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Меџлису ИЗ, џемат Горњи Рахић за
адаптацију абдестхане“.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1016 Комисије за буџет.
Амандман број 1017
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 4.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Меџлису ИЗ, џемат Маоча, за
набавку тепиха“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1017 Комисије за буџет.
Амандман број 1018

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Меџлису ИЗ, џемат Горњи Рахић, за
уређење спољне фасаде на џамији“.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1018 Комисије за буџет.
Амандман број 1019

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Меџлису ИЗ, џемат Чанде, за
санацију имамске куће“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1019 Комисије за буџет.
Амандман број 1020

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Меџлису ИЗ, џемат Ћосети за
санацију имамске куће“.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1020 Комисије за буџет.
Амандман број 1021
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Меџлису ИЗ, џемат Паланка за
санацију џамије и мектеба“.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1021 Комисије за буџет.
Амандман број 1022

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Меџлису ИЗ, џемат Омербеговача
за надоградњу џамије“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1022 Комисије за буџет.
Амандман број 1023

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Меџлису ИЗ, џемат Брод за
уградњу централног гријања у џамији и мектеб“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова од 25 присутних посланика 22 су гласали
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1023 Комисије за буџет.
Амандман број 1024
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 45.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Меџлису ИЗ, џемат Кланац за
наставак радова на џамији“.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1024 Комисије за буџет.
Амандман број 1025
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 70.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Меџлису ИЗ, џемат Брезово Поље
за реконструкцију крова на Азизија џамији“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1025 Комисије за буџет.
Амандман број 1026

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Меџлису ИЗ, џемат Бијела џамија за
реконструкцију надстрешнице испред џамије“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1026 Комисије за буџет.
Амандман број 1027

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Меџлису ИЗ, џемат Брка Нова за
реконструкцију имамске куће“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1027 Комисије за буџет.

Амандман број 1028
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 30.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Меџлису ИЗ, за доградњу објекта
обданишта Евлад“.
Комисија је дала сагласност.
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Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1028 Комисије за буџет.
Амандман број 1029
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Меџлису ИЗ, џемат Маоча Стара за
помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1029 Комисије за буџет.
Амандман број 1030

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама - „Грант Меџлису ИЗ, џемат Маоча Нова за
помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1030 Комисије за буџет.
Амандман број 1031
У Предлогу Буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Скупштине Брчко дистрикта
БиХ, на организационом коду 10010001 – Скупштина Брчко дистрикта, на економском
коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава
увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијам – „Грант Меџлису ИЗ, џемат Ријеке за
редован рад и извођење дијелова радова на реконструкцији џамије“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1031 Комисије за буџет.
Амандман број 1032 (ТЕХНИЧКИ)

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије градоначелника,
на организационом коду 11020001 – Сектор за информисање, на економском коду
611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 8.744,76 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење периода
ангажовања са 12 на 6 мјесеци на позицији „Стручни референт за протокол“, платни
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разред VI1, мјесечна нето плата 991,10 КМ, мјесечна бруто плата 1.457,46 КМ, 1
извршилац
а истовремено,
на организационом коду 11020007 – Секретаријат Владе , на економском коду 611100 –
Бруто плате, планирани износ средстава увећати за 8.744,76 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на планирање средстава за
увођење нове позиције „Стручни референт за протокол“, платни разред VI1, мјесечна
нето плата 991,10 КМ, мјесечна бруто плата 1.457,46 КМ, 1 извршилац.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1032 Комисије за буџет.
Амандман број 1033

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије градоначелника, на
организационом коду 11010001 - Кабинет градоначелника, на економском коду 614300 –
Грантови непрофитним организацијама, планирани износ средстава увећати за
15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 Грантови непрофитним организацијама – „Грант БЗК »Препород«, Брчко за уређење и
опремање библиотеке др Неџад Бећиревић и организацију научног скупа о књижевности
и босанском језику“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1033 Комисије за буџет.

Амандман број 1034
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни развој,
спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам, културу и
спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Ногометном клубу »ХАШК
Напредак«, Уловић за помоћ у раду клуба“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1034 Комисије за буџет.
Амандман број 1035
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне послове, на
организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на економском коду
821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта „Изградња пјешачке стазе од млина Ћосић према Новом насељу
Лончари“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1035 Комисије за буџет.
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Амандман број 1036
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за здравство и остале
услуге, на организационом коду 19010001 – Служба за администрацију и статистику
одјељења, на економском коду 614400 – Субвенције јавним предузећима, планирани износ
средстава увећати за 400.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614411 –
Субвенције јавним предузећима и фондовима – „Субвенције ФЗО за трошкове
трансплантације органа осигураницима Брчко дистрикта БиХ“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1036 Комисије за буџет.
Амандман број 1037
У Предлогу капиталног буџета за 2017. годину, Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на економском коду
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани износ средстава
увећати за 100.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на увођење новог капиталног
пројекта: „Уређење пијаца у Брчком“.
Образложење
Предложена средства су неопходна за покретање поступка уређења пијаца у Брчком:
Зелене пијаце, пијаце Кланац и Бувље пијаце.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1037 Комисије за буџет.
Амандман број 1038

У Прелогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, на организационом коду 18020001 – Пододјељење за
пољопривреду, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Спортско-риболовном савезу Брчко
дистрикта БиХ за ревизију привредне основе за риболовачко подручје Брчко дистрикта БиХ
и помоћ у редовном раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала „за“ и
3 „против“, усвојила амандман број 1038 Комисије за буџет.
Амандман број 1039
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационим коду 20050001 – ЈУ Прва основна школа Брчко, на економском коду
611100 – Бруто плате, планирани износ средстава увећати за 100.214,14 КМ и на
економском коду 612100 – Доприноси на тердет послодавца, планирани износ средстава
увећати за 6.012,85 КМ.
Наведено увећање се односи на увођење нових позиција:
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- “Стручни сарадник – педагог”, платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ,
мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извшилац, период ангажовања 4 мјесеца (+ 8.282,16
КМ),
- “Стручни сарадник – психолог”, платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ,
мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извшилац, период ангажовања 4 мјесеца (+ 8.282,16
КМ)
- “Стручни сарадник – дефектолог (логопед)”, платни разред VII6, мјесечна нето плата
1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извшилац, период ангажовања 4
мјесеца (+ 8.282,16 КМ)
- “Стручни сарадник – библиотекар”, платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01
КМ, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извшилац, период ангажовања 4 мјесеца (+
8.282,16 КМ)
- “Наставник – неодређено”, платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ,
мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 2 извшиоца, период ангажовања 4 мјесеца
(+ 16.564,32 КМ)
- “Наставник – на одређено”, платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ,
мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 5 извшилаца, период ангажовања 4 мјесеца
(+ 41.410,80 КМ)
- укључујући 10% повећања плате за образовне раднике без радника администрације у
износу од 9.110,38 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1039 Комисије за буџет.

Амандман број 1040
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационим коду 20050004 – ЈУ Четврта основна школа Брчко, на економском коду
611100 – Бруто плате, планирани износ средстава увећати за 18.220,75 КМ и на
економском коду 612100 – Доприноси на тердет послодавца, планирани износ средстава
увећати за 1.093,25 КМ.
Наведено увећање се односи на увођење нових позиција:
- “Стручни сарадник – психолог”, платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ,
мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извшилац, период ангажовања 4 мјесеца (+ 8.282,16
КМ)
- “Стручни сарадник – библиотекар”, платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01
КМ, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извшилац, период ангажовања 4 мјесеца (+
8.282,16 КМ)
- укључујући 10% повећања плате за образовне раднике без радника администрације у
износу од 1.656,43 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1040 Комисије за буџет.

Амандман број 1041
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационим коду 20050009 – ЈУ Девета основна школа Маоча, на економском коду
611100 – Бруто плате, планирани износ средстава увећати за 9.110,38 КМ и на
економском коду 612100 – Доприноси на тердет послодавца, планирани износ средстава
увећати за 546,62 КМ.
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Наведено увећање се односи на увођење нове позиције:
- “Стручни сарадник – социјални педагог”, платни разред VII6, мјесечна нето плата
1.408,01 КМ, мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извшилац, период ангажовања 4
мјесеца
(+ 8.282,16 КМ),
- укључујући 10% повећања плате за образовне раднике без радника администрације у
износу од 828,22 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1041 Комисије за буџет.

Амандман број 1042
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за образовање, на
организационим коду 20060003 – ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Брчко
дистрикт БиХ, на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава
увећати за 9.110,38 КМ и на економском коду 612100 – Доприноси на терет послодавца,
планирани износ средстава увећати за 546,62 КМ.
Наведено увећање се односи на увођење нове позиције:
- “Стручни сарадник – психолог”, платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ,
мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ, 1 извшилац, период ангажовања 4 мјесеца (+ 8.282,16
КМ)
- укључујући 10% повећања плате за образовне раднике без радника администрације у
износу од 828,22 КМ.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1042 Комисије за буџет.

Амандман број 1043
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за привредни развој,
спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам, културу и
спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани
износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант спортском удружењу »Клуб
спортова на пијеску« Брчко за организацију турнира“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је већином гласова, од 25 присутних посланика 22 су гласала
„за“ и 3 „против“, усвојила амандман број 1043 Комисије за буџет.

АМАНДМАНИ КЛУБА ПОСЛАНИКА СДП:
АМАНДМАН БРОЈ 1
У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за пољопривреду, водопривреду и
шумарство, на организационом коду 18020001 Пододјељење за пољопривреду, на
економском коду 614239 – Остали грантови појединцима, подстицаји у пољопривреди
планирани износ од 8.700.000,00 КМ се мијења и гласи: 13.000.000,00 КМ.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Клуб посланика у Скупштини Брчко дистрикта БиХ уложио је амандман којим се у
буџету за 2017. годину тражи додатних 4.300.000,00 КМ за подстицај у
пољопривреди. То се прије свега односи на нова улагања у пољопривредну
производњу, јер је све више евидентно да се све већи број грађана Брчко дистрикта
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БиХ опредјељује за развој села кроз улагања у прераду воћа, поврћа, млијека и меса,
те отварање радних мјеста.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да амандман број 1 Клуба посланика СДП-а није усвојен.
Гласало је 5 посланика „за“ и 18 „против.
АМАНДМАН БРОЈ 2
У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за стручне и административне
послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и
УГ, на економском коду 614311 – Грантови непрофитним организацијама, грантови
по јавном позиву: 50% удружењима младих и 50% осталим удружењима, планирани
износ 187.000,00 КМ се мијења и гласи: 560.000,00 КМ.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Клуб посланика у Скупштини Брчко дистрикта БиХ уложио је
амандман којим се у буџету за 2017. годину тражи додатних 373.000,00 КМ за
повећање грантова а на име удружења младих и осталих удружења која гравитирају
на простору Брчко дистрикта БиХ. Средства која смо планирали потребно је дијелити
путем јавног позива што транспарентније, а самом расподјелом путем позива створио
би се бољи интерес у самој заједници.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да амандман број 2 Клуба посланика СДП-а није усвојен.
Гласало је 5 посланика „за“ и 18 „против.
АМАНДМАН БРОЈ 3

У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за стручне и административне
послове, организациони код 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ, на
економском коду 614311 – грантови непрофитним организацијама – удружења
обољелих од ПТСП траумал, Удружење „Брчанско срце“, Удружења дистрофичара“,
Удружење обољелих од МПС, Удружење „Бубрег“, Удружење „Живот са целијакијом“
(средства за редован рад 6 по 2.500,00 КМ), планирани износ од 15.000,00 КМ се
мијења и гласи: (средства за потребан рад 6 x 7.500,00 КМ), планирани износ
45.000,00 КМ.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Клуб посланика у Скупштини Брчко дистрикта БиХ уложио је
амандман којим се у буџету за 2017. годину тражи додатних 5000,00 КМ по наведеним
удружењима јер су средства која су предвиђена недовољна за њихов рад, а врло
добро нам је познато која је намјена наведених удружења.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.
АМАНДМАН БРОЈ 4
У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за стручне и административне
послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и
УГ, на економском коду 614311 – грантови непрофитним организацијама, удружења
инвалида, Удружења слијепих и слабовидних лица, Удружења глувих и наглувих,
Удружења породица лица с посебним потребама „Свитац“, Удружења параплегичара,
Удружења за борбу против шећерне болести (5 удружења по 15.000,00 КМ) и
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удружења грађана Луј Брај 5.000,00 КМ. Планирани износ се мијења и гласи: (5
удружења по 20.000,00 КМ и удружење Луј Брај 7.500,00 КМ).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Клуб посланика у Скупштини Брчко дистрикта БиХ уложио је
амандман којим се у буџету за 2017. годину тражи додатних 5000,00 КМ за наведена
удружења те додатних 2500,00 КМ за удружење Луј Брај. Средства која су планирана
нису довољна за рад наведних удружења, а врло добро је позната намјена и програм
рада наведених удружења.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да предлагач повлачи амандмане број 3 и 4.
АМАНДМАН БРОЈ 5
У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за привредни развој, спорт и културу
на организационом коду 17010001 – Пододјељење за привредни развој, на
економском коду 614312 – грантови осталим организацијама, грант заводу за
запошљавање (за реализацију програма самозапошљавања), планирани износ
500.000,00 КМ, мијења се и гласи: 1.150.000,00 КМ.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Клуб посланика у Скупштини Брчко дистрикта БиХ уложио је
амандман којим се у буџету за 2017. годину тражи додатних 650.000,00 КМ. Додатна
средства би се искористила за повећање броја корисника који би стекли право да
аплицирају на пројекат самозапошљавања у Брчко дистрикту БиХ
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да амандман број 5 Клуба посланика СДП-а није усвојен.
Гласало је 5 посланика „за“ и 18 „против.
АМАНДМАН БРОЈ 6
У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за привредни развој, спорт и културу,
на организационом коду 17010001 – Пододјељење за привредни развој, спорт и
културу на економском коду 614312 – грантови осталим организацијама, грант
Развојном-гарантном фонду Брчко дистрикт БиХ за програм субвенционисања дијела
камата за кредите предузећима, предузетницима, подружницама и носиоцима
пољопривредних газдинстава на подручју Брчко дистрикта БиХ, планирани износ од
1.800.000,00 КМ се мијења и гласи: 2.500.000,00 КМ.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Клуб посланика у Скупштини Брчко дистрикта БиХ уложио је
амандман којим се у буџету за 2017. годину тражи додатних 700.000,00 КМ како би се
у потпуности реализовао програм субвенције, јер планирана средства нису довољна
за реализацију истог.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да предлагач повлачи амандман број 6.
АМАНДМАН БРОЈ 7
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У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за туризам културу и спорт, на
организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам културу и спорт, на
економском коду 614311 – грантови непрофитним организацијама – грантови по
јавном позиву спортским клубовима, националним друштвима, осталим културним,
струковним туристичким и културно-умјетничким друштвима, планирани износ од
1.685.400,00 КМ, мијења се и гласи: 2.200.000,00 КМ.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Клуб посланика у Скупштини Брчко дистрикта БиХ уложио је
амандман којим се у буџету за 2017. годину тражи додатних 514.600,00КМ за
повећање грантова а на име јавног позива спортским клубовима, националним
друштвима, осталим културним, струковним туристичким и културно-умјетничким
друштвима. Средства која смо планирали потребно је дијелити путем јавног позива
што транспарентније, а самом расподјелом путем позива створио би се бољи интерес
у самој заједници.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да амандман број 7 Клуба посланика СДП-а није усвојен.
Гласало је 5 посланика „за“ и 16 „против.
АМАНДМАН БРОЈ 8
У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за здравство и остале услуге
организациони код 19010001 – Служба за администрацију и статистику Одјељења, на
економском коду 614111 – Субвенција јавним предузећима и фондовима, субвенција
ФЗО за трошкове трансплантације органа осигураницима Брчко дистрикта БиХ,
планирани износ 600.000,00 КМ мијења се и гласи: 1.500.000,00 КМ
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Клуб посланика у Скупштини Брчко дистрикта БиХ уложио је
амандман којим се у буџету за 2017. годину тражи додатних 900.000,00 КМ за
повећање трошкова трансплантације органа осигураницима Брчко дистрикта БиХ, јер
сматрамо да предвиђена средства нису довољна.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да амандман број 8 Клуба посланика СДП-а није усвојен.
Гласало је 5 посланика „за“ и 16 „против.
АМАНДМАН БРОЈ 9
У Предлогу буџета за 2017 годину, Одјељење за здравство и остале услуге, на
организационом коду 19050001 – Пододјељење за социјалну заштиту – Центар за
социјални рад, на економском коду 614312 – Грантови осталим организацијама –
Грант удружењима пензионера ПИО/МИО Федерације БиХ, Грант удружења
пензионера РС за бањско-климатско лијечење пензионера, планирани износ
50.000,00 КМ по удружењу, мијења се и гласи 100.000,00 КМ по удружењу.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Клуб посланика у Скупштини Брчко дистрикта БиХ уложио је
амандман којим се у буџету за 2017. годину тражи додатних 50.000,00 КМ за
повећање гранта на име удружења ПИО/МИО Федерације БиХ, те додатних 50.000,00
КМ за удружење пензионера РС, а на име бањско-климатског лијечења. Сматрамо да
предвиђена средства нису довољна те да је дошло до повећања броја пензионера у
оба фонда
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.
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Констатовано је да амандман број 9 Клуба посланика СДП-а није усвојен.
Гласало је 5 посланика „за“ и 16 „против“.
АМАНДМАН БРОЈ 10
У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за здравство и остале услуге, на
организационом коду 19050009 – Једнократна помоћ на економском коду 614235 –
Једнократне новћане помоћи пензионерима, планирани износ од 1.370.000,00 КМ,
мијења се и гласи: 2.500.000,00 КМ.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Клуб посланика у Скупштини Брчко дистрикта БиХ уложио је
амандман којим се у буџету за 2017. годину тражи додатних 1.130.000,00 КМ на име
повећања једнократне новчане помоћи пензионерима Брчко дистрикта БиХ.
Сматрамо да предвиђена новчана средства нису довољна те да је дошло до
повећања броја пензионера у нашем граду.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да амандман број 10 Клуба посланика СДП-а није усвојен.
Гласало је 5 посланика „за“ и 16 „против.
АМАНДМАН БРОЈ 11
У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за здравство и остале услуге, на
организационом коду 19050015 – издаци за јавне кухиње, на економском коду 613991
– остале неспоменуте услуге и дажбине, топли оброк – јавна кухиња, планирани
износ 300.000,00 КМ мијења се и гласи: 750.000,00 КМ.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Клуб посланика у Скупштини Брчко дистрикта БиХ уложио је
амандман којим се у буџету за 2017. годину тражи додатних 450.000,00 КМ за
повечање средстава на име јавне кухиње. Сматрамо да предвиђена средства нису
довољња, те да нам се не смије десити да јавна кухиња не функционише због
недостатка новчаних средстава.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да амандман број 11 Клуба посланика СДП-а није усвојен.
Гласало је 5 посланика „за“ и 16 „против.
АМАНДМАН БРОЈ 12

У Предлогу буџета за 2017. годину, Канцеларија градоначелника на организационом
коду 11010001 – Кабинет градоначелника, на економском коду 614312 – грантови
осталим организацијама, планирати средства у износу од 2.500.000,00 КМ као
иницијална средства за оснивање фонда за кредитирање младих брачних парова.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Раси стимулисања младих за останак у држави и у Брчко дистрикту БиХ, а кроз помоћ
у рјешавању самбеног фонда.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да амандман број 12 Клуба посланика СДП- није усвојен.
Гласало је 5 посланика „за“ и 16 „против.
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АМАНДМАН БРОЈ 13
У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за привредни развој, спорт и културу,
на економском коду 821200 – набавка грађевине, уређење излетишта Фицибејер
планирати средства у износу од 1.500.000,00 КМ.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Клуб посланика у Скупштини Брчко дистрикта БиХ уложио је
амандман којим се у буџету за 2017. годину тражи издвајање новчаних средстава за
уређење најпознатијег излетишта нашег града Фицибајер.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да амандман број 13 Клуба посланика СДП-а није усвојен.
Гласало је 5 посланика „за“ и 16 „против.
АМАНДМАН БРОЈ 14
У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за стручне и административне
послове, на организационом коду 15010001 - Пододјељење за подршку МЗ, НВО и
УГ на економском коду 614311 – грантови непрофитним организацијама – грант
„Удружењу несталих и насилно одведених и убијених Бошњака Брчко, уређење
централног меморијалног центра цивилних жртава рата, планирати износ од
250.000,00 КМ.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Клуб посланика у Скупштини Брчко дистрикта БиХ уложио је
амандман којим се у буџету за 2017. годину тражи издвајање новчаних средстава за
уређење и довршетак Централног меморијалног центра цивилним жртвама рата.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.
Констатовано је да предлагач повлачи амандман број 14.
АМАНДМАН БРОЈ 15
У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за пољопривреду, шумарство и
водопривреду на организационом коду 18030001 – Пододјељење за шумарство и
водопривреду, планирати износ од 2.000.000,00 КМ, на име уређења корита ријеке
Брке.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Клуб посланика у Скупштини Брчко дистрикта БиХ уложио је
амандман којим се у буџету за 2017. годину тражи издвајање новчаних средстава за
уређење корита ријеке Брке. Сматрамо да је потребно изнаћи новчана средства и
приступити реализацији наведеног пројекта а који се односи на уређење корита
ријеке Брке.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да амандман број 15 Клуба посланика СДП-а није усвојен.
Гласало је 5 посланика „за“ и 16 „против.
АМАНДМАН БРОЈ 16
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У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за здравство и остале услуге на
организационом коду 19050001 – Центар за социјални рад, на економском коду
614312 – остали грантови појединцима, социјално збрињавање радника који су не
својом кривицом остали без посла 1992. године а по захтјеву удружења „Глас
радника“, планирати износ од 2.000.000,00 КМ.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Клуб посланика у Скупштини Брчко дистрикта БиХ уложио је
амандман којим се у буџету за 2017. годину тражи издвајање новчаних средстава за
социјално збрињавање радника који су не својом кривицом остали без посла 1992.
године.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да амандман број 16 Клуба посланика СДП-а није усвојен.
Гласало је 5 посланика „за“ и 16 „против.
АМАНДМАН БРОЈ 17

У Предлогу буџета за 2017. годину, кабинет градоначелника, на организационом коду
11010001 –Кабинет градоначелника, економски код 614312 – грантови осталим
организацијама, грант заводу за запошљавање Брчко, запошљавање приправника у
реалном сектору, планирати износ од 2.000.000,00 КМ.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Клуб посланика у Скупштини Брчко дистрикта БиХ уложио је
амандман којим се у буџету за 2017. годину тражи издвајање 2.000.000,00 КМ на име
гранта Заводу за запошљавање а за потребе пријема приправника у реалном
сектору. Наиме, сматрамо да је због повечања броја незапослених на самом Заводу
за запошљавање потребно издвојити средства те на тај начин помоћи младим
грађанима Брчко дистрикта БиХ да кроз одрађивања приправничког стаж а стекну
потребно радно искуство које ће им у даљем периоду помоћи при запошљавању.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Клуб посланика у Скупштини Брчко дистрикта БиХ предлаже
амандмане на буџет а на основу предлога грађана из мјесних заједница са ширег
простора Брчко дистрикта БиХ, а који се сматрају као битне потребе тих мјесних
заједница. Амандмани су позиционирани од броја 18 до броја 47.

Констатовано је да амандман број 17 Клуба посланика СДП-а није усвојен.
Гласало је 5 посланика „за“ и 16 „против.
АМАНДМАН БРОЈ 18

У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за јавне послове, на организационом
коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове на економском коду 821600 –
реконструкција и инвестиционо одржавање уводи се позиција: Реконструкција и
асфалтирање улица Ћамила Сијарића у дужини 900 метара, Диздаруша 1 у дужини
500 метара и Рогозан II у дужини 600. метара, планирати износ од 150.000,00 КМ
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да амандман број 18 Клуба посланика СДП-а није усвојен.
Гласало је 5 посланика „за“ и 16 „против.
АМАНДМАН БРОЈ 19
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У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за јавне послове, на организационом
коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове на еконмоском коду 821600 –
реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се позиција: реконструкција Улице
Хасана Агановића Тача – спој Росуља, од новог моста ка Дому здравља планирати
износ 170.000,00 КМ.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да предлагач повлачи амандман број 19.
АМАНДМАН БРОЈ 20
У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за јавне послове, на организационом
коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове на економском коду 821600 –
реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се позиција: реконструкција пута
Пањик у МЗ Церик у дужини од 100 метара. Планирати износ од 35.000.00 КМ.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да амандман број 20 Клуба посланика СД-а није усвојен.
Гласало је 3 посланика „за“ и 14 „против.
АМАНДМАН БРОЈ 21

У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за јавне послове на организационом
коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на економском коду 821600 –
реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се позиција и гласи: асфалтирање
и реконструкција Улице Крешимира Ћосића у МЗ Ново Брчко у дужини од 120
метара, планирати износ од 45.000,00 КМ.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да амандман број 21 Клуба посланика СДП-а није усвојен.
Гласало је 3 посланика „за“ и 15 „против.

АМАНДМАН БРОЈ 22
У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за јавне послове на организационом
коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на економском коду 821600 –
реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се позиција која гласи: изградња
потпорног зида на дијелу пута Бодериште-Боче на локацији „Дућино брдо“, планирати
износ од 35.000,00 КМ
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да амандман број 22 Клуба посланика СДП није усвојен.
Гласало је 3 посланика „за“ и 15 „против.
АМАНДМАН БРОЈ 23

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељење за комуналне
послове на организационом коду
23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – набавка грађевине, уводи се нова
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позиција: изградња водоводне и канализационе мреже у улици Мехмеда Спахе у МЗ
Стари Расадник, планирати средства у износу од 150.000,00 КМ.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да амандман број 23 Клуба посланика СДП није усвојен.
Гласало је 3 посланика „за“ и 15 „против.
АМАНДМАН БРОЈ 24

У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за комуналне послове, на
организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне инвестиције, на
економском коду
821200 – набавка грађевина, уводи се позиција: изградња
канализације у МЗ Ограђеновац насеље Хукељи (од куће Зајић Енвера до потока пут
према Уловићу у дужини од 120 метара, планирати износ од 130.000,00 КМ.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да амандман број 24 Клуба посланика СДП није усвојен.
Гласало је 3 посланика „за“ и 15 „против.
АМАНДМАН БРОЈ 25

У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за јавне послове на организационом
коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на економском коду 821600 –
реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се позиција: наставак
асфалтирања пута са оборинском канализацијом у МЗ Чосета, пут правац нова
џамија-према Буквику у дужини од 220 метара, планирати износ од 150.000,00 КМ.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да амандман број 25 Клуба посланика СДП није усвојен.
Гласало је 3 посланика „за“ и 15 „против.
АМАНДМАН БРОЈ 26

У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за комуналне послове, на
организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне инвестиције на
економском коду 821200 – набавка грађевине уводи се нова позиција; изградња
канализације у МЗ Брезово Поље – изградња три главна вода и постављање главног
колектора, дуж обале Саве на потезу од Старог Брезовог Поља до краја насеља,
планирати износ од 200.000,00 КМ
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да амандман број 26 Клуба посланика СДП није усвојен.
Гласало је 3 посланика „за“ и 15 „против.
АМАНДМАН БРОЈ 27

У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за комуналне послове, на
организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне инвестиције на
економском коду 821200 – набавка грађевине, уводи се нова позиција: наставак
изградње канализације „Поток Кукавица“ у дужини 820 метара, МЗ Мујкићи,
планирати износ од 800.000,00 КМ.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

837

Констатовано је да предлагач повлачи амандман број 27.
АМАНДМАН БРОЈ 28
У Предлогу буџета за 2017.годину, Одјељење за комуналне послове , на
организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне инвестиције, на
економском коду 821200 – набавка грађевине уводи се нова позиција: Изградња
канализације у МЗ Рашљани, код куће Ковачевић Мерседа и куће Бешић Арифа,
планирати износ од 20.000,00 КМ.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да амандман број 28 Клуба посланика СДП није усвојен.
Гласало је 3 посланика „за“ и 15 „против.
АМАНДМАН БРОЈ 29
У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за привредни развој, спорт и културу
на организационом коду 1 7020001 – Пододјељење за туризам културу и спорт, на
економском коду 821200 – набавка грађевине уводи се позиција: завршетак изградње
свлачионица ФК „Вочар“ Шаторовићи, планирати износ од 350.000,00 КМ.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да предлагач повлачи амандман број 29.
АМАНДМАН БРОЈ 30

У Предлогу боџета за 2017. годину, Одјељење за јавне послове, на организационом
коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на економском коду 821600 –
реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се позиција и гласи; Асфалтирање
пута у Улици Лејлића крак до породице Мединић у дужини од 300 метара, до
породице Калесић у дужини 200 метара, те од породице Бикић до породице
Карахоџић у дужини од 150 метара, планирати износ од 200.000,00 КМ.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да амандман број 30 Клуба посланика СДП-а није усвојен.
Гласала су 3 посланика „за“ и 15 „против.
АМАНДМАН БРОЈ 31
У Предлогу буџета за 2017 годину, Одјељење за пољопривреду, шумарство и
водопривреду, на организационом коду 18030001 – Пододјељење за шумарство и
водопривреду, чишћење ријеке Зовичице кроз МЗ Омербеговачу, планирати износ од
100.000,00 КМ.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да амандман број 31 Клуба посланика СДП-а није усвојен.
Гласала су 4 посланика „за“ и 15 „против.
АМАНДМАН БРОЈ 32
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У Предлогу буџета за 2017 годину, Одјељење за јавне послове, на организационом
коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на организационом коду 821600
– реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се позиција која гласи: наставак
асфалтирања Улице Суље Кахримана крак улице десно од пружног прелаза на
релацији Кланац–Ријеке од Осмића до Хаџића у дужини од 150 метара у МЗ Кланац,
планирати износ од 70.000,00 КМ.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да амандман број 32 Клуба посланика СДП-а није усвојен.
Гласала су 4 посланика „за“ и 15 „против.
АМАНДМАН БРОЈ 33

У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за јавне послове, на организационом
коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на економском коду 821600 –
реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се позиција: асфалтирање дијела
пута у насељу Солидарности од Улице Турсића 15 до Улице Скендера Куленовића 58
дужина 100 метара, планирати средства у износу од 50.000,00 КМ.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да амандман број 33 Клуба посланика СДП-а није усвојен.
Гласала су 4 посланика „за“ и 15 „против.
АМАНДМАН БРОЈ 34

У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за привредни развој, спорт и културу
на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам, културу и спорт на
економском коду 821200 – Набавка грађевине, уводи се позиција: изградња етнокомплекса „Црна ријека“ МЗ Крбети (формиран као склоп од неколико објеката
традиционалне архитектуре, изложбеног, културног карактера). Планирати износ од
50.000,00 КМ.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да амандман број 34 Клуба посланика СДП-а није усвојен.
Гласала су 4 посланика „за“ и 15 „против.
АМАНДМАН БРОЈ 35

У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за образовање, на организационом
коду 20050003 – ЈУ Трећа основна школа, планирати средства за набавку возила за
дјецу са посебним потребама, а која похађају III основну школу, планирати средства
у износу од 100.000,00 КМ.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да амандман број 35 Клуба посланика СДП-а није усвојен.
Гласала су 4 посланика „за“ и 15 „против.
АМАНДМАН БРОЈ 36
У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за средње образовање, на
организационом коду 20060003 – ЈУ Пољопривредна и медицинска школа, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиције, планирати средства за
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довршетак анекса школе који се састоји од 6 учионица и 9 кабинета, планирати износ
од 500.000,00 КМ.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да амандман број 36 Клуба посланика СДП-а није усвојен.
Гласала су 4 посланика „за“ и 15 „против.
АМАНДМАН БРОЈ 37

У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за комуналне послове, на
организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне инвестиције на
економском коду 821200 – Набавка грађевине, уводи се позиција: изградња
канализационе мреже у Улици Смајла Бајића од броја 26 до броја 76 у МЗ Ивици,
планирати износ 40.000,00 КМ.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да амандман број 37 Клуба посланика СДП-а није усвојен.
Гласала су 4 посланика „за“ и 15 „против.

АМАНДМАН БРОЈ 38
У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за јавне послове, на организационом
коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на економском коду 821600реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се позиција: асфалтирање пута са
оборинском канализацијом на цијелој дужини Улице Стари брод, планирати износ од
150.000,00 КМ.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да амандман број 38 Клуба посланика СДП-а није усвојен.
Гласала су 4 посланика „за“ и 15 „против.
АМАНДМАН БРОЈ 39

У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за јавне послове, на организационом
коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на економском коду 821600 –
реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се позиција: реконструкција и
асфалтирање крака Улице Абдулаха Буквице од кућног броја 5 до кућног броја 23 у
МЗ Центар 5 ( а по захтјеву групе грађана), планирати износ од 50.000,00 КМ.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да амандман број 39 Клуба посланика СДП-а није усвојен.
Гласала су 4 посланика „за“ и 15 „против.
АМАНДМАН БРОЈ 40

У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за јавне послове, на организационом
коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на економском коду 821600 –
реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се позиција: изградња великог
моста у МЗ Брка који спаја нову и стару Брку, планирати износ од 250.000,00 КМ.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.
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Констатовано је да амандман број 40 Клуба посланика СДП-а није усвојен.
Гласала су 4 посланика „за“ и 15 „против.
АМАНДМАН БРОЈ 41
У Предлогу буџета за 2017. гдину, Одјељење за јавне послове, на организационом
коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на економском коду 821600 –
реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се позиција: реконструкција и
асфалтирање Улице Бранислава Нушића у МЗ Центар 4 у пуној дужини, планирати
износ од 80.000,00 КМ.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да предлагач повлачи амандман број 41.
АМАНДМАН БРОЈ 42
У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за комуналне послове, организациони
код 23020001 – Пододјељење за капиталне инвестиције, на економском коду 821200
– набавка грађевине, уводи се позиција: изградња и реконструкција уличне расвјете у
МЗ Мераје (од Бањалучке улице до Улице Мераје 1), планирати износ од 50.000,00
КМ.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да амандман број 42 Клуба посланика СДП-а није усвојен.
Гласала су 4 посланика „за“ и 15 „против.
АМАНДМАН БРОЈ 43

У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за пољопривреду, шумарство и
водопривреду на организационом коду 18030001 – Пододјељење за шумарство и
водопривреду, планирати износ од 100.000.00 КМ, на име уређења корита ријеке
Брке који пролази кроз МЗ Паланка.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да амандман број 43 Клуба посланика СДП-а није усвојен.
Гласала су 4 посланика „за“ и 15 „против.
АМАНДМАН БРОЈ 44

У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за комуналне послове, организациони
код 23020001 – Пододјељење за капиталне инвестиције на економском коду 821200
– набавка грађевине, уводи се позиција: изградња канализације у улици Душка
Радовића у МЗ 4. јул у дужини од 50 метара, планирати износ од 40.000,00 КМ.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да амандман број 44 Клуба посланика СДП-а није усвојен.
Гласала су 4 посланика „за“ и 15 „против.
АМАНДМАН БРОЈ 45

У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за комуналне послове, организациони
код 23020001 – Пододјељење за капиталне инвестиције на економском коду 821200 –
набавка грађевине, уводи се позиција: изградња мини-заобилазнице – изградња
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водоводне мреже и канализације у дужини
800 метара (улице: Омладинска,
Чардаклије – Шолајски мост), планирати износ од 250.000,00 КМ.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.
Констатовано је да предлагач повлачи амандман број 45.
АМАНДМАНИ БРОЈ 46
У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за привредни развој, спорт и културу,
на организационом коду 17020001 Подјељење за туризам, спорт и културу, на
економском коду 821200 – Набавка грађевине, Довршетак спортске дворане у МЗ
Горњи Рахић, планирати износ од 500.000,00 КМ.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да амандман број 46 Клуба посланика СДП-а није усвојен.
Гласала су 4 посланика „за“ и 15 „против.
АМАНДМАН БРОЈ 47

У Предлогу буџета за 2017. годину, Одјељење за пољопривреду, шумарство и
водопривреду на организационом коду 18030001 – Пододјељење за шумарство и
водопривреду, планирати износ од 150.000.00 КМ, на име уређења корита ријеке
Тиње који пролази кроз МЗ Приједор.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.

Констатовано је да амандман број 47 Клуба посланика СДП-а није усвојен.
Гласала су 4 посланика „за“ и 15 „против.
АМАНДМАН НЕЗАВИСНОГ ПОСЛАНИКА АДНАНА ДРАПИЋА
Амандман број 1

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавне послове,
на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, економски код
821 200 планирати износ средстава од 250. 000 КМ за изградњу градске фонтане.
Комисија није дала сагласност на амандман из разлога што је исти садржан у
амандманима градоначелника.
Констатовано је да предлагач повлачи амандман број 1.
АМАНДМАНИ КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ
Амандман број 1044 (ТЕХНИЧКИ)
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за просторно планирање
и имовинско-правне послове, на организационом коду 21010001 – Пододјељење за
просторно планирање, урбанизам и заштиту околине, на економском коду 611100 – Бруто
плате, планирани износ средстава умањити за 164.426,40 КМ и на економском коду 612100
– Доприноси на терет послодавца, планирани износ средстава умањити за 3.240,86 КМ.
Наведено смањење планираних средстава односи се на сљедеће позиције:
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„Виши стручни сарадник за просторно планску документацију“, платни разред VIII1,
мјесечна нето плата 1.564,22 КМ, мјесечна бруто плата 2.300,25 КМ, 4 извршиоца,
период ангажовања 12 мјесеци (-110.412,00 КМ);
- „Виши стручни сарадник за просторно планску документацију“, платни разред VIII1,
мјесечна нето плата 1.564,22 КМ, мјесечна бруто плата 2.250,60 КМ, 2 извршиоца,
период ангажовања 12 мјесеци (-54.014,40 КМ),
а истовремено,
на организационом коду 21030001 – Пододјељење за израду просторно-планске
документације и пројектовање јавних објеката, на економском коду 611100 – Бруто плате,
планирани износ средстава увећати за 164.426,40 КМ и на економском коду 612100 –
Доприноси на терет послодавца, планирани износ средстава увећати за 3.240,86 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење сљедећих позиција:
- „Виши стручни сарадник за просторно планску документацију и пројектовање јавних
објеката“, платни разред VIII1, мјесечна нето плата 1.564,22 КМ, мјесечна бруто плата
2.300,25 КМ, 4 извршиоца, период ангажовања 12 мјесеци (110.412,00 КМ);
- „Виши стручни сарадник за просторно планску документацију и пројектовање јавних
објеката“, платни разред VIII1, мјесечна нето плата 1.564,22 КМ, мјесечна бруто плата
2.250,60 КМ, 2 извршиоца, период ангажовања 12 мјесеци (54.014,40 КМ).
Комисија је дала сагласност.
-

Скупштина је једногласно, са 19 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 1044 Комисије за буџет.
Амандман број 1045
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за просторно планирање
и имовинско-правне послове, на организационом коду 21010001 – Пододјељење за
просторно планирање, урбанизам и заштиту околине, на економском коду 611100 – Бруто
плате, планирани износ средстава умањити за 9.374,40 КМ и на економском коду 612100 –
Доприноси на терет послодавца, планирани износ средстава умањити за 562,46 КМ.
Наведено смањење планираних средстава односи се на смањење периода ангажовања за 2
мјесеца на сљедећим позицијама:
- „Шеф Службе за просторно-планску документацију“, платни разред VIII2, мјесечна нето
плата 1.693,49 КМ, мјесечна бруто плата 2.436,60 КМ, 1 извршилац (-4.873,20 КМ)
- „Виши стручни сарадник – асистент за ГИС“, платни разред VIII1, мјесечна нето плата
1.564,22 КМ, мјесечна бруто плата 2.250,60 КМ, 1 извршилац (-4.501,20 КМ).
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 19 гласова присутних посланика усвојила
амандман број 1045 Комисије за буџет.
Амандман број 1046 (ТЕХНИЧКИ)
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за просторно планирање
и имовинско-правне послове, организациони код 21010001 – Пододјељење за просторно
планирање, урбанизам и заштиту околине мијења назив у Пододјељење за издавање
локационих услова и заштиту околине,
а истовремено,
на истом организационом коду, у Детаљном захтјеву за плате:
- позиција „Шеф Пододјељења за просторно планирање, урбанизам и заштиту околине“
мијења назив у „Шеф Пододјељења за издавање локационих услова и заштиту околине“,
- позиција „Шеф Службе за урбанизам и заштиту околине“ мијења назив у „Шеф Службе за
издавање локационих услова и заштиту околине“,
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позиција „Виши стручни сарадник за урбанизам“ мијења назив у „Виши стручни сарадник
за издавање локационих услова“ и
- позиција „Стручни референт за урбанизам“ мијења назив у „Стручни референт за
издавање локационих услова“.
Комисија је дала сагласност.
-

Скупштина је једногласно, са 19 гласова присутних посланика усвојила
амандман број 1046 Комисије за буџет.
Амандман број 1047
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за просторно планирање
и имовинско-правне послове, на организационом коду 21010001 – Пододјељење за
просторно планирање, урбанизам и заштиту околине, на економском коду 613900 –
Уговорене услуге, планирани износ средстава увећати за 30.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613936 – Услуге
по уговорима о дјелу, комисије и други незапослени.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 19 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 1047 Комисије за буџет.
Амандман број 1048
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за просторно планирање
и имовинско-правне послове, на организационом коду 21010001 – Пододјељење за
просторно планирање, урбанизам и заштиту околине, на економском коду 821300 – Набавка
опреме, планирани износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта
„Опрема“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 19 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 1048 Комисије за буџет.
Амандман број 1049
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за просторно планирање
и имовинско-правне послове, на организационом коду 21010001 – Пододјељење за
просторно планирање, урбанизам и заштиту околине, на економском коду 613900 –
Уговорене услуге, планирани износ средстава увећати за 15.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613991 – остале
неспоменуте услуге и дажбине - „Услуге рушења бесправно изграђених грађевина у поступку
легализације“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 19 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 1049 Комисије за буџет.
Амандман број 1050
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за просторно планирање
и имовинско-правне послове, на организационом коду 21030001 – Пододјељење за израду
просторно планске документације и пројектовање јавних објеката, на економском коду
611100 – Бруто плате, планирани износ средстава увећати за 67.021,70 КМ и на економском
коду 612100 – Доприноси на терет послодавца, планирани износ средстава увећати за
4.021,30 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење сљедећих позиција:
- „Шеф Пододјељења за израду просторно-планске документације и пројектовање јавних
објеката“, платни разред IX2, мјесечна нето плата 2.566,10 КМ, мјесечна бруто плата
3.773,55 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 2 мјесеца (7.547,10 КМ);
- „Шеф Службе за израду просторно-планске документације“, платни разред VIII2,
мјесечна нето плата 1.693,49 КМ, мјесечна бруто плата 2.490,35 КМ, 1 извршилац,
период ангажовања 2 мјесеца (4.980,70 КМ);
- „Виши стручни сарадник – асистент за ГИС“, платни разред VIII1, мјесечна нето плата
1.564,22 КМ, мјесечна бруто плата 2.250,60 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 2
мјесеца (4.501,20 КМ);
- „Виши стручни сарадник за просторно-планску документацију и пројектовање јавних
објеката“, платни разред VIII1, мјесечна нето плата 1.564,22 КМ, мјесечна бруто плата
2.250,60 КМ, 4 извршиоца, период ангажовања 2 мјесеца (18.004,80 КМ);
- „Шеф Службе за пројектовање јавних објеката“, платни разред VIII2, мјесечна нето плата
1.693,49 КМ, мјесечна бруто плата 2.490,35 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 2
мјесеца (4.980,70 КМ);
- „Виши стручни сарадник за просторно-планску документацију и пројектовање јавних
објеката“, платни разред VIII1, мјесечна нето плата 1.564,22 КМ, мјесечна бруто плата
2.250,60 КМ, 6 извршилаца, период ангажовања 2 мјесеца (27.007,20 КМ).

Констатовано је да је због техничких грешака предлагач повукао амандман
број 1050 и умјесто овог амандмана доставиће се нови амандман.
Амандман број 1051
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за просторно
планирање и имовинско-правне послове, на организационом коду 21030001 – Пододјељење
за израду просторно планске документације и пројектовање јавних објеката, на економском
коду 821300 – Набавка опреме, планирани износ средстава увећати за 120.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта
„Рачунарска опрема“.
Образложење
У 2017. години планира се формирање Пододјељења за израду просторно планске
документације и пројектовање јавних објеката. С обзиром да Одјељење за просторно
планирање и имовинско-правне послове на располаже потребном опремом коју захтијевају
израда просторно планске документације и пројектовање јавних објеката, неопходно је
извршити набавку такве рачунарске опреме.
Комисија је дала сагласност.

Констатовано да је због техничких грешака предлагач повукао амандман број
1051 и умјесто овог амандмана доставиће се нови амандман.
Амандман број 1052
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за просторно
планирање и имовинско-правне послове, на организационом коду 21030001 – Пододјељење
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за израду просторно-планске документације и пројектовање јавних објеката, на економском
коду 821300 – Набавка опреме, планирани износ средстава увећати за 50.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта
„Набавка намјештаја“.
Образложење
У 2017. години планира се формирање Пододјељења за израду просторно планске
документације и пројектовање јавних објеката, те је неопходно извршити набавку намјештаја
за просторије у којима ће боравити запослени новоформираног пододјељења.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 19 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 1052 Комисије за буџет.
Амандман број 1053
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за
комуналне послове, на организационом коду 23020001 – Пододјељење за капиталне
инвестиције, на економском коду 821200 – Набавка грађевина, планирани износ
средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта „Изградња водоводне мреже у Дејтонској улици, МЗ Глухаковац, поред
предузећа Zaratex (бивши Винојуг), а за рјешавање водоснабдјевања за
индивидуалне стамбене објекте у власништву Ћазима Суљевића, Мунире Калић и
Агана Велагића“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 19 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 1053 Комисије за буџет.
Амандман број 1054
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 3.900,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант удружењу грађана Интеркултурни
сусрети у Босни и Херцеговини, Сарајево за суфинансирање учешћа у АФС
програму размјене ученика у школској 2017/18. години за Самру Салкић“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 1054 Комисије за буџет.
Амандман број 1055
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
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Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „У.Г. Airsoft klub Contact, Брчко дистрикт
БиХ за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 1055 Комисије за буџет.
Амандман број 1056
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 30.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Црвеном крсту/крижу Брчко
дистрикта БиХ за набавку возила (коришћено возило) за превоз дјеце са посебним
потребама до школе и назад“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 1056 Комисије за буџет.
Амандман број 1057
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за привредни развој,
спорт и културу на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам, културу и
спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани
износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Тениском клубу »Сол«
за
организацију такмичења у оквиру бесплатне школе тениса у свим категоријама“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 1057 Комисије за буџет.
Амандман број 1058
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант УГ »Трка за живот« за помоћ у раду“.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 1058 Комисије за буџет.
Амандман број 1059
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за привредни развој,
спорт и културу на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам, културу и
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спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани
износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Стрељачком клубу »Glock«, за помоћ
у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 1059 Комисије за буџет.
Амандман број 1060
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант УГ »Беба више« за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 1060 Комисије за буџет.
Амандман број 1061
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант МЗ 1. мај за уређење кошаркашког
игралишта“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 1061 Комисије за буџет.
Амандман број 1062
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за привредни развој,
спорт и културу на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам, културу и
спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани
износ средстава увећати за 4.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 –
Грантови осталим организацијама – „Грант КУД-у »ЦЕНТАР«, Проф. Александра
Николића број 11, за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 1062 Комисије за буџет.
Амандман број 1063
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Удружењу параплегичара, за помоћ
у раду и набавку помагала“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 1063 Комисије за буџет.
Амандман број 1064
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 4.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Тузланска Амика – Кућа за младе
пријатељство у Брчком, за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 1064 Комисије за буџет.
Амандман број 1065
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 1.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Кинолошком друштву „DOG SHOW“
за организацију државне изложбе ЦАЦ Брчко“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 1065 Комисије за буџет.
Амандман број 1066
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за привредни развој,
спорт и културу на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам, културу и
спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани
износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 –
Грантови осталим организацијама – „Грант КУД-у »Брчанско коло« за помоћ у раду
друштва“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 1066 Комисије за буџет.
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Амандман број 1067
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за образовање, на
организационом коду 20060003 – ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Брчко
дистрикт БиХ, на економском коду 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара,
планирани износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 613441 –
Пољопривредни материјал – „Материјал за јесењу сјетву“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 1067 Комисије за буџет.
Амандман број 1068
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за привредни развој,
спорт и културу на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам, културу и
спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани
износ средстава увећати за 5.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 –
Грантови осталим организацијама – „Грант КУД »Кланац« за помоћ у раду друштва“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 1068 Комисије за буџет.
Амандман број 1069
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 25.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Удружењу параплегичара за набавку
возила за потребе чланова Удружења и других инвалидних лица“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 1069 Комисије за буџет.
Амандман број 1070
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за јавне послове, на
оргаизационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на економском коду
821200 – Набавка грађевина, планирани износ средстава увећати за 17.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта: „Изградња пјешачке стазе од кафе-ресторана Мимоза Бијела према МЗ
Дубраве“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 1070 Комисије за буџет.
Амандман број 1071
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни развој,
спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам, културу и
спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани
износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614312 –
Грантови осталим организацијама – „Грант СПКД Просвјета за адаптацију
просторија“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 1071 Комисије за буџет.
Амандман број 1072
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни развој,
спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам, културу и
спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани
износ средстава увећати за 1.500,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Фудбалском клубу Свети Јован,
Брезик за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 1072 Комисије за буџет.
Амандман број 1073
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни развој,
спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам, културу и
спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани
износ средстава увећати за 1.500,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Фудбалском клубу Задругар, Буквик
за помоћ у редовном раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 1073 Комисије за буџет.
Амандман број 1074
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни развој,
спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам, културу и
спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани
износ средстава увећати за 3.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант стонотениском клубу Славуј, Грчица
за помоћ у редовном раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 1074 Комисије за буџет.
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Амандман број 1075
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за јавну безбједност,
на организационом коду 14010001 – Пододјељење за заштиту и спасавање, на
економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани износ
средстава увећати за 7.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант клубу теренаца 4x4 Брчко, за
промоцију рада“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 1075 Комисије за буџет.
Амандман број 1076
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за
подршку МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним
организацијама, планирани износ средстава увећати за 1.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант удружењу грађана Центар за
демократију, Брчко дистрикт БиХ за помоћ у раду“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 1076 Комисије за буџет.
Амандман број 1077
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за расељена лица,
избјеглице и стамбена питања, на организационом коду 22010001, на економском коду
614200 – Грантови појединцима, планирани износ средстава увећати за 100.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614239 –
Остали грантови појединцима – „Стамбено збрињавање расељених лица која се
желе интегрисати у локалну заједницу“.
Комисија је дала сагласност.

Скупштина је једногласно, са 20 гласова присутних посланика, усвојила
амандман број 1077 Комисије за буџет.
АМАНДМАНИ КЛУБА ПДП-а
Амандман 1
У Предлогу буџета Брчко дистрикта Бих за 2017. годину у Одјељењу за образовање, на
организационом коду 20070001 – Пододјељење за високо образовање и науку, на
економском коду 614311 – Грантови непрофитним организацијама, уводи се нова
ставка под називом „ Иницијална средства за оснивање и рад Јавног универзитета
Брчко дистрикт БиХ „у износу од 50.000,00 КМ и у Одјељењу за образовање, на
организационом коду 20070001 – Пододјељење за високо образовање и науку, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нова
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ставка под називом „Иницијална средства за реконструкцију зграде за рад Јавног
универзитета Брчко дистрикта БиХ“ , у износу од 35.000,00 КМ.
Комисија није дала сагласност.

Констатовано је да амандман број 1 Клуба посланика ПДП-а није усвојен.
Гласала су 3 посланика „за“ и 17 „против“.
Амандман 2
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину у Одјељењу за образовање,
на организационом коду 20030001 – Пододјељење за заједничке послове, на
економском коду 614239 – Остали грантови појединцима, уводи се нова ставка „Грант
младим талентима Брчко дистрикта БиХ „ у износу од 100.000,00 КМ.
Комисија није дала сагласност.

Констатовано је да амандман број 2 Клуба посланика ПДП-а није усвојен.
Гласала су 3 посланика „за“ и 17 „против“.
Амандман 3

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину у Одјељењу за здравство и
остале услуге, организационом коду 19050001 – Центар за социјални рад, на
економском коду 614312 – Грантови осталим организацијама, „Грант Удружењу
пензионера РС за бањско-климатско лијечење“, планирана средстава увећати за
50.000,00 КМ и истовремено на истом економском коду „Грант Удружењу пензионера
ПИО/МИО Ф БиХ за бањско-климатско лијечење пензионера“ планирана средства
увећати за 50.000,00 КМ.
Комисија није дала сагласност.

Констатовано је да амандман број 3 Клуба посланика ПДП-а није усвојен.
Гласала су 3 посланика „за“ и 17 „против“.
Амандман 4

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину у Одјељењу за привредни
развој, спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам,
културу и спорт, на економском коду 614311 – Грантови непрофитним организацијама
уводи се нова ставка под називом „Иницијална средства за оснивање и рад
Туристичке организација Брчко дистрикта БиХ“ у износу од 50.000,00 КМ.
Комисија није дала сагласност.

Констатовано је да амандман број 4 Клуба посланика ПДП-а није усвојен.
Гласала су 3 посланика „за“ и 17 „против“.
Амандман 5

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину у Одјељењу за јавне послове,
на организационом коду 24020001 – Пододјељење за путеве и паркове, на економском
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, уводи се нова ставка
„Измијештање жељезничког колосијека из центра града у контексту
модернизације луке“ у износу од 8.000.000,00 КМ.
Комисија није дала сагласност.

Констатовано је да амандман број 5 Клуба посланика ПДП-а није усвојен.
Гласала су 3 посланика „за“ и 17 „против“.
Рад сједнице прекинут је у 18 часова и 30 минута.
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***
Други наставак 3. ванредне сједнице Скупштине Брчко дистрикта одржан
је 23. јуна 2017. године у Брчком с почетком у 10 часова.
Сједници је предсједавао предсједник Скупштине Есед Кадрић.
Оправдано одсутан посланик Радослав Богићевић.
Поред посланика сједници Скупштине присуствовали су градоначелник,
замјеник градоначелника, чланови Владе, директор Дирекције за финансије,
представници средстава информисања и други гости.
Предсједник Скупштине Есед Кадрић отворио је наставак треће ванредне
сједнице, поздравио присутне, након чега је приступљено раду по већ
утврђеном дневном реду.
Ад. 1. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА БУЏЕТА БРЧКО ДИСТРИКТА
БиХ ЗА 2017. ГОДИНУ
АМАНДМАНИ КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ
Комисија предлаже Скупштини Брчко дистрикта БиХ да се амандман Комисије за буџет
број 159 (технички) повуче.

Констатовано је да је амандман број 159 већином гласова повучен. Гласао
је 21 посланик „за“ и 1 „против“.
Комисија предлаже Скупштини Брчко дистрикта БиХ да се амандман Комисије за буџет
број 1032 (технички) повуче.

Констатовано је да је амандман број 1032 већином гласова повучен.
Гласао је 21 посланик „за“ и 1 „против“.
Комисија за буџет предлаже Скупштини Брчко дистрикта БиХ усвајање Предлога
буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину уз сљедеће амандмане Комисије за буџет.
Комисија је дала сагласност на амандмане од броја 1078 до броја 1086
Амандман број 1078
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за управљање
јавном имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања, на
економском коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање, планирани
износ средстава увећати за 9.128,97 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног
пројекта „Уређење и асфалтирање паркинг-простора испред гробља у МЗ Доњи
Зовик“.
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Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 1 „против“, усвојила амандман број 1078 Комисије за буџет.

Амандман број 1079
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за просторно планирање
и имовинско-правне послове, на организационом коду 21030001 – Пододјељење за израду
просторно-планске документације и пројектовање јавних објеката, на економском коду
611100 – Бруто плате, планирани износ средстава увећати за 65.463,80 КМ и на економском
коду 612100 – Доприноси на терет послодавца, планирани износ средстава увећати за
3.927,83 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење сљедећих позиција:
- „Шеф Пододјељења за израду просторно-планске документације и пројектовање јавних
објеката“, платни разред VIII5, мјесечна нето плата 2.080,32 КМ, мјесечна бруто плата
2.994,60 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 2 мјесеца (5.989,20 КМ);
- „Шеф Службе за израду просторно-планске документације“, платни разред VIII2,
мјесечна нето плата 1.693,49 КМ, мјесечна бруто плата 2.490,35 КМ, 1 извршилац,
период ангажовања 2 мјесеца (4.980,70 КМ);
- „Виши стручни сарадник – асистент за ГИС“, платни разред VIII1, мјесечна нето плата
1.564,22 КМ, мјесечна бруто плата 2.250,60 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 2
мјесеца (4.501,20 КМ);
- „Виши стручни сарадник за просторно-планску документацију и пројектовање јавних
објеката“, платни разред VIII1, мјесечна нето плата 1.564,22 КМ, мјесечна бруто плата
2.250,60 КМ, 4 извршиоца, период ангажовања 2 мјесеца (18.004,80 КМ);
- „Шеф Службе за пројектовање јавних објеката“, платни разред VIII2, мјесечна нето плата
1.693,49 КМ, мјесечна бруто плата 2.490,35 КМ, 1 извршилац, период ангажовања 2
мјесеца (4.980,70 КМ);
- „Виши стручни сарадник за просторно-планску документацију и пројектовање јавних
објеката“, платни разред VIII1, мјесечна нето плата 1.564,22 КМ, мјесечна бруто плата
2.250,60 КМ, 6 извршилаца, период ангажовања 2 мјесеца (27.007,20 КМ).

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 21 је гласао „за“
и 1 „против“, усвојила амандман број 1079 Комисије за буџет.
Амандман број 1080
У Предлогу капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за просторно
планирање и имовинско-правне послове, на организационом коду 21030001 – Пододјељење
за израду просторно-планске документације и пројектовање јавних објеката, на економском
коду 821300 – Набавка опреме, планирани износ средстава увећати за 120.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на увођење новог капиталног пројекта
„Рачунарска опрема“.
Образложење
У 2017. години планира се формирање Пододјељења за израду просторно-планске
документације и пројектовање јавних објеката. С обзиром да Одјељење за просторно
планирање и имовинско-правне послове на располаже потребном опремом коју захтијевају
израда просторно-планске документације и пројектовање јавних објеката, неопходно је
извршити набавку такве рачунарске опреме.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 21 је гласао „за“ и 1
„против“, усвојила амандман број 1080 Комисије за буџет.
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Амандман број 1081
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни развој,
спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам, културу и
спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани
износ средстава увећати за 50.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Фудбалском клубу Јединство Брчко за
помоћ у раду клуба“.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 21 је гласао „за“ и 1
„против“, усвојила амандман број 1081 Комисије за буџет.
Амандман број 1082

У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни развој,
спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам, културу и
спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани
износ средстава увећати за 50.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант женском одбојкашком клубу »Бимал Јединство« Брчко за помоћ у раду клуба“.

Скупштина је већином гласова, од 22 присутна посланика 21 је гласао „за“ и 1
„против“, усвојила амандман број 1082 Комисије за буџет.
Амандман број 1083
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни развој,
спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам, културу и
спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани
износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Кајак-кану клубу Хариз Суљић за помоћ
у раду клуба“.

Скупштина је већином гласова, од 24 присутна посланика 23 су гласала „за“ и
1 „против“, усвојила амандман број 1083 Комисије за буџет.
Амандман број 1084
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за привредни развој,
спорт и културу, на организационом коду 17020001 – Пододјељење за туризам, културу и
спорт, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, планирани
износ средстава увећати за 10.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Кошаркашком клубу Брчанка, Брчко за
помоћ у раду клуба“.

Скупштина је већином гласова, од 24 присутна посланика 23 су гласала „за“ и 1
„против“, усвојила амандман број 1084 Комисије за буџет.
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Амандман број 1085
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за стручне и
административне послове, на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку
МЗ, НВО и УГ, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 20.000,00 КМ.
Наведено увећање планираних средстава односи се на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант Извиђачи Брчко дистрикта, Брчко
дистрикт БиХ, за стрељачку секцију (за ваздушну пушку и ваздушни пиштољ)“.

Скупштина је већином гласова, од 24 присутна посланика 23 су гласала „за“ и
1 „против“, усвојила амандман број 1085 Комисије за буџет.

Амандман број 1086 (ТЕХНИЧКИ)
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Канцеларије за управљање јавном
имовином, на организационом коду 27010003 – Сектор одржавања на економском коду
613700 – Издаци за текуће одржавање, аналитичка ставка 613721 – Услуге оправки и
одржавања зграда – „Санација крова зграде у Клостерској улици број 1, 2, 3“, планирани
износ средстава умањити за 40.000,00 КМ
а истовремено
у Канцеларији градоначелника, на организационом коду 11010001 – Кабинет
градоначелника, на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама,
планирани износ средстава увећати за 40.000,00 КМ.
Наведено повећање планираних средстава се односи на аналитичку ставку 614311 –
Грантови непрофитним организацијама – „Грант општини Доњи Жабар за завршетак
градње основне школе“,

Скупштина је већином гласова, од 24 присутна посланика 23 су гласала „за“ и
1 „против“, усвојила амандман број 1086 Комисије за буџет.
АМАНДМАНИ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ
Амандман број 1
У Предлогу буџета за 2017. годину у Одјељењу за стручне и административне послове,
на организационом коду 15010001 – Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ на
економском коду 614311 – Грантови непрофитним организацијама, под називом
Удружење обољелих од ПТСП Траумал, Удружење Брчанско срце, Удружење
дистрофичара, Удружење обољелих од МПС, Удружење БУБРЕГ, Удружење „Живот са
целијаклијом“ (средства за редован рад, 6 удружења по 2.500 КМ) планирана средства
у износу од 15.000,00 КМ увећати за 60.000,00 КМ.
Комисија није дала сагласност.

Констатовано је да амандман број 1 Социјалистичке партије није усвојен.
Гласало је 6 посланика „за“ и 17 „против“.
Амандман број 2
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У Предлогу буџета за 2017. годину у Одјељењу за пољопривреду, шумарство и
водопривреду, на организационом коду 18020001 – Пододјељење за пољопривреду,
на економском коду 614239 – Остали грантови појединцима, под називом Подстицај у
пољопривреди планирана средства увећати за 1.300.000,00 КМ, тако да укупан износ
за Подстицај у пољопривреди износи 10.000.000,00 КМ.
Комисија није дала сагласност.

Констатовано је да амандман број 2 Социјалистичке партије није усвојен.
Гласало је 6 посланика „за“ и 17 „против“.
Амандман број 3

У Предлогу буџета за 2017. годину у Одјељењу за здравство и остале услуге, на
организационом коду 19050001 – Пододјељење за социјалну заштиту, на економском
коду 614312 – Грантови осталим организацијама, под називом Грант удружењу
пензионера за бањско-климатско лијечење пензионера планирана средства увећати за
50.000,00 КМ.
Комисија није дала сагласност.

Констатовано је да амандман број 3 Социјалистичке партије није усвојен.
Гласало је 6 посланика „за“ и 17 „против“.
Амандман број 4
У Предлогу буџета за 2017. годину у Одјељењу за здравство и остале услуге, на
организационом коду 19050009 – Пододјељење за социјалну заштиту становништва,
на економском коду 614235 – Једнократна помоћ, под називом Једнократне новчане
помоћи пензионерима планирана средства увећати за 430.000,00 КМ тако да укупан
износ за Једнократне новчане помоћи пензионерима износи 1.800.000,00 КМ.
Комисија није дала сагласност.

Констатовано је да амандман број 4 Социјалистичке партије није усвојен.
Гласало је 6 посланика „за“ и 17 „против“.
Амандман број 5
У Предлогу буџета за 2017. годину у Одјељењу за здравство и остале услуге, на
организационом коду 19060001 – Борачко-инвалидска заштита и цивилне жртве рата,
на економском коду 614231 – Бенефиција за социјалну заштиту, под називом
Једнократна помоћ демобилисаним борцима планирани износ увећати за 200.000,00
КМ.
Комисија није дала сагласност.

Констатовано је да амандман број 5 Социјалистичке партије није усвојен.
Гласало је 6 посланика „за“ и 17 „против“.
Амандман број 6

У Предлогу буџета за 2017. годину у Одјељењу за здравство и остале услуге, на
организационом коду 19060001 – Борачко-инвалидска заштита и цивилне жртве рата,
на економском коду 614232 – Издаци за војне инвалиде, рањене борце и породице,
под називом Издаци за војне инвалиде, рањене борце и породице погинулих бораца и
сахране РВИ и ППБ, планирани износ увећати за 100.000,00 КМ.
Комисија није дала сагласност.
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Констатовано је да амандман број 6 Социјалистичке партије није усвојен.
Гласало је 6 посланика „за“ и 17 „против“.
Амандман број 7
У Предлогу буџета за 2017. годину у Одјељењу за образовање, уводи се нова ставка
суфинансирање матурске екскурзије ученика средњих школа Брчко дистрикта БиХ у
износу од 100.000 КМ.
Комисија није дала сагласност.

Констатовано је да амандман број 7 Социјалистичке партије није усвојен.
Гласало је 6 посланика „за“ и 17 „против“.
Амандман број 8
У Предлогу буџета за 2017. годину у Одјељењу за образовање на организационом коду
20070001 – Пододјељење за високо образовање и науку, на економском коду 614234 –
Исплате стипендија, планирани износ увећати за 480.000,00 КМ тако да укупан износ
за исплате стипендија износи 1.500.000,00 КМ.
Комисија није дала сагласност.

Констатовано је да амандман број 8 Социјалистичке партије није усвојен.
Гласало је 6 посланика „за“ и 17 „против“.
Амандман број 9
У Предлогу буџета за 2017. годину у Одјељењу за комуналне послове на
организационом коду 23010001 – Пододјељење за капиталне инвестиције, на
економском коду 821200 – Набавка грађевина, додати нову ставку Пројектовање и
извођење радова на завршетку водоснабдијевања у МЗ Вучиловац у вриједности од
400.000,00 КМ.
Комисија није дала сагласност.

Констатовано је да амандман број 9 Социјалистичке партије није усвојен.
Гласало је 6 посланика „за“ и 17 „против“.
Амандман број 10
У Предлогу буџета за 2017. годину у Одјељењу
организационом коду 23010001 – Пододјељење за
економском коду 821200 – Набавка грађевина, додати
изградња водоводне и канализационе мреже у МЗ
600.000,00 КМ.
Комисија није дала сагласност.

за комуналне послове на
капиталне инвестиције, на
нову ставку Пројектовање и
Грбавица у вриједности од

Констатовано је да амандман број 10 Социјалистичке партије није усвојен.
Гласало је 6 посланика „за“ и 17 „против“.
Амандман број 11
У Предлогу буџета за 2017. годину у Одјељењу за јавне послове, на организационом
коду 24010001 – Пододјељење за путеве и паркове, на економском коду 613725 –
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Услуге одржавања паркова, под називом набавка саднога материјала и набавка
мобилијара увећати ставку за износ од 100.000 КМ.
Комисија није дала сагласност.

Констатовано је да амандман број 11 Социјалистичке партије није усвојен.
Гласало је 6 посланика „за“ и 17 „против“.
Комисија за буџет предлаже Скупштини Брчко дистрикта БиХ усвајање Предлога
буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину уз сљедеће амандмане Комисије за
буџет.
Комисија је дала сагласност на амандмане од броја 1087 до броја 1098.
Амандман број 1087 (ТЕХНИЧКИ)
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за Европске
интеграције и међународну сарадњу, на организационом коду 31010001 – Служба
заједничких послова, у Детаљном захтјеву за плате, позиција „преводилац“ мијења
назив у
„Виши стручни сарадник – преводилац“.
Образложење
Амандман се подноси због усклађивања назива позиције са Одлуком о категоризацији
радних мјеста у органима јавне управе Брчко дистрикта БиХ.

Скупштина је једногласно, са 23 гласа присутних посланика, усвојила
амандман број 1087 Комисије за буџет.
Амандман број 1088 (ТЕХНИЧКИ)
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за европске
интеграције и међународну сарадњу, организациони код 31030001 – Пододјељење за
координацију помоћи Европске уније и хармонизацију прописа мијења назив у
Пододјељење за координацију помоћи Европске уније, регионалну сарадњу и
хармонизацију прописа
а истовремено
позиција „Шеф Пододјељења за координацију помоћи Европске уније и хармонизацију
прописа“ мијења назив у позицију „Шеф Поодјељења за координацију помоћи
Европске уније, регионалну сарадњу и хармонизацију прописа“.

Скупштина је једногласно, са 23 гласа присутних посланика, усвојила
амандман број 1088 Комисије за буџет.
Амандман број 1089
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за европске
интеграције и међународну сарадњу, на организационом коду 31020001 –
Пододјељење за програме развојне помоћи и међународну сарадњу, на економском
коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 2.547,36 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење платног разреда са
IX1, мјесечна нето плата 2.370,03 КМ, мјесечна бруто плата 3.485,22 КМ на платни

860

разред VIII5, мјесечна нето плата 2.081,32 КМ, мјесечна бруто плата 3.060,66 КМ на
позицији:
- “Шеф Пододјељења за програме развојне помоћи и међународну сарадњу –
координатор за европске интеграције и међународну сарадњу“, 1 извршилац, период
ангажовања 6 мјесеци, која истовремено мијења назив у:
“Шеф Пододјељења за програме развојне помоћи и међународну сарадњу“.

Скупштина је једногласно, са 23 гласа присутних посланика, усвојила
амандман број 1089 Комисије за буџет.
Амандман број 1090
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за европске
интеграције и међународну сарадњу, на организационом коду 31020001 –
Пододјељење за програме развојне помоћи и међународну сарадњу, на економском
коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 2.232,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење платног разреда са
VIII2, мјесечна нето плата 1.693,49 КМ, мјесечна бруто плата 2.436,60 КМ на платни
разред VIII1, мјесечна нето плата 1.564,22 КМ, мјесечна бруто плата 2.250,60 КМ на
позицији:
- “Пројектни менаџер“, 3 извршиоца, период ангажовања 4 мјесеца, која истовремено
мијења назив у:
“Експерт за вођење пројеката“.

Скупштина је једногласно, са 23 гласа присутних посланика, усвојила
амандман број 1090 Комисије за буџет.
Амандман број 1091
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за европске
интеграције и међународну сарадњу, на организационом коду 31020001 –
Пододјељење за програме развојне помоћи и међународну сарадњу, на економском
коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 744,00 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење платног разреда са
VIII2, мјесечна нето плата 1.693,49 КМ, мјесечна бруто плата 2.436,60 КМ на платни
разред VIII1, мјесечна нето плата 1.564,22 КМ, мјесечна бруто плата 2.250,60 КМ на
позицији:
- “Менаџер пројектних набавки“, 1 извршилац, период ангажовања 4 мјесеца, која
истовремено мијења назив у:
“Стручни савјетник за пројектне набавке“.

Скупштина је једногласно, са 23 гласа присутних посланика, усвојила
амандман број 1091 Комисије за буџет.
Амандман број 1092
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за европске
интеграције и међународну сарадњу, на организационом коду 31020001 –
Пододјељење за програме развојне помоћи и међународну сарадњу, на економском
коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за 744,00 КМ.
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Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење платног разреда са
VIII2, мјесечна нето плата 1.693,49 КМ, мјесечна бруто плата 2.436,60 КМ на платни
разред VIII1, мјесечна нето плата 1.564,22 КМ, мјесечна бруто плата 2.250,60 КМ на
позицији:
- “Стручни савјетник за планирање и надзор портфолија пројеката“, 1 извршилац,
период ангажовања 4 мјесеца.

Скупштина је једногласно, са 23 гласа присутних посланика, усвојила
амандман број 1092 Комисије за буџет.
Амандман број 1093
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за европске
интеграције и међународну сарадњу, на организационом коду 31040001 Пододјељење за стратегију европских интеграција и реформу јавне управе, на
економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за
4.828,62 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење платног разреда са
IX1, мјесечна нето плата 2.370,03 КМ, мјесечна бруто плата 3.485,22 КМ на платни
разред VIII3, мјесечна нето плата 1.822,77 КМ, мјесечна бруто плата 2.680,45 КМ на
позицији:
-„Координатор за реформу јавне управе“, 1 извршилац, период ангажовања 6 мјесеци,
која мијења назив у:
„Стручни савјетник – координатор за реформу јавне управе“.

Скупштина је једногласно, са 23 гласа присутних посланика, усвојила
амандман број 1093 Комисије за буџет.
Амандман број 1094
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Одјељења за просторно
планирање и имовинско-правне послове, на организационом коду 21020001 –
Пододјељење за имовинско-правне послове, на економском коду 611100 – Бруто
плате, планирани износ средстава умањити за 4.277,34 КМ.
Наведено умањење планираних средстава се односи на позицију:
„Шеф Пододјељења за имовинско-правне послове“, платни разред IX2, мјесечна нето
плата 2.566,10 КМ, мјесечна бруто плата 3.773,55 КМ, 1 извршилац, период
ангажовања 12 мјесеци
која се мијења:
„Шеф Пододјељења за имовинско-правне послове“, платни разред IX2, мјесечна нето
плата 2.566,10 КМ, мјесечна бруто плата 3.773,55 КМ, 1 извршилац, период
ангажовања 6 мјесеци
„Шеф Пододјељења за имовинско- правне послове“, платни разред VIII5, мјесечна нето
плата 2.081,32 КМ, мјесечна бруто плата 3.060,66 КМ, 1 извршилац, период
ангажовања 6 мјесеци.

Скупштина је једногласно, са 23 гласа присутних посланика, усвојила
амандман број 1094 Комисије за буџет.
Амандман број 1095 (ТЕХНИЧКИ)
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У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, Одјељења за здравство и
остале услуге, на организационом коду 19020001 – Пододјељење за јавно здравство,
на економском коду 611100 – Бруто плате, планирани износ средстава умањити за
30.913,92 КМ.
Наведено смањење планираних средстава се односи на смањење платних разреда од
1. јула 2017. године на сљедећим позицијама:
-

„Шеф Пододјељења“, платни разред IX2, мјесечна нето плата 2.566,10 КМ,
мјесечна бруто плата 3.773,55 КМ, 1 извршилац се мијења у платни разред VIII5,
мјесечна нето плата 2.081,32 КМ, мјесечна бруто плата 3.060,66 КМ (-4.277,34
КМ)

-

„Шеф Одсјека за здравствену екологију“, платни разред IX1, мјесечна нето
плата 2.370,03 КМ, мјесечна бруто плата 3.410,00 КМ, 1 извршилац се мијења у
платни разред VIII4, мјесечна нето плата 1.952,04 КМ, мјесечна бруто плата
2.808,60 КМ (-3.608,40 КМ);

-

„Виши стручни сарадник аналитичар у лабораторији“, платни разред VIII2,
мјесечна нето плата 1.693,49 КМ, мјесечна бруто плата 2.490,35 КМ, 1
извршилац се мијења у платни разред VII6, мјесечна нето плата 1.408,01 КМ,
мјесечна бруто плата 2.070,54 КМ (-2.518,86 КМ);

-

„Главна сестра Пододјељења“, платни разред VII2, мјесечна нето плата 1.246,42
КМ, мјесечна бруто плата 1.793,35 КМ, 1 извршилац се мијења у платни разред
VI2, мјесечна нето плата 1.019,11 КМ, мјесечна бруто плата 1.466,30 КМ (1.962,30 КМ);

-

„Санитарни/медицински техничар“, платни разред VI1, мјесечна нето плата
991,10 КМ, мјесечна бруто плата 1.426,00 КМ, 2 извршиоца се мијења у платни
разред IV5, мјесечна нето плата 816,58 КМ, мјесечна бруто плата 1.174,90 КМ (3.013,20 КМ);

-

„Хемијски техничар/лаборант“, платни разред VI1, мјесечна нето плата 991,10
KM, мјесечна бруто плата 1.426,00 КМ, 2 извршиоца се мијења у платни разред
IV5, мјесечна нето плата 816,58 КМ, мјесечна бруто плата 1.174,90 КМ (-3.013,20
КМ);

-

„Доктор специјалиста микробиолог“, платни разред VIII6, мјесечна нето плата
2.209,51 КМ, мјесечна бруто плата 3.179,05 КМ, 1 извршилац мијења се у платни
разред VIII3, мјесечна нето плата 1.822,77 КМ, мјесечна бруто плата 2.622,60
КМ (-3.338,70 КМ);

-

Доктор медицине“, платни разред VIII3, мјесечна нето плата 1.822,77 КМ,
мјесечна бруто плата 2.680,45 КМ, 1 извршилац се мијења у платни разред VIII1,
мјесечна нето плата 1.564,22 КМ, мјесечна бруто плата 2.300,25 КМ (-2.281,20
КМ);

-

„Лаборант“, платни разред VI1, мјесечна нето плата 991,10 КМ, мјесечна бруто
плата 1.457,46 КМ, 1 извршилац се мијења у платни разред IV5, мјесечна нето
плата 816,58 КМ, мјесечна бруто плата 1.200,82 КМ (-1.539,84 КМ);

-

Доктор медицине“, платни разред VIII3, мјесечна нето плата 1.822,77 КМ,
мјесечна бруто плата 2.680,45 КМ, 1 извршилац се мијења у платни разред VIII1,
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мјесечна нето плата 1.564,22 КМ, мјесечна бруто плата 2.300,25 КМ (-2.281,20
КМ);
-

„Медицински техничар“, платни разред VI1, мјесечна нето плата 991,10 КМ,
мјесечна бруто плата 1.457,46 КМ, 1 извршилац се мијења у платни разред IV5,
мјесечна нето плата 816,58 КМ, мјесечна бруто плата 1.200,82 КМ (-1.539,84
КМ);

-

„Лабораторијско-санитарни техничар“, платни разред VI1, мјесечна нето плата
991,10 КМ, мјесечна бруто плата 1.457,46 КМ, 1 извршилац се мијења у платни
разред IV5, мјесечна нето плата 816,58 КМ, мјесечна бруто плата 1.200,82 КМ (1.539,84 КМ).

А истовремено на истом организационом и економском коду у Детаљном захтјеву за
плате планирају се средства у износу од 30.913,92 КМ а на име 20% повећања плате
за све запослене Пододјељења изузев шефа Пододјељења и стручног референта
администратора.

Скупштина је једногласно, са 23 гласа присутних посланика, усвојила
амандман број 1095 Комисије за буџет.
Амандман број 1096
(1) У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину у Пројекцији прихода,
планирани приходи се увећавају за 21.061.891,00 КМ.
Наведено увећање планираних прихода се односи на увећања, односно смањења
прихода на сљедећим организационим и економским кодовима (врстама прихода):
▪ организациони код 12050001 – Правобранилаштво, на економском коду (врсти
прихода) 722241 – Накнада Правобранилаштва Брчко дистрикта БиХ за трошкове
поступка, увећање у износу од 12.140.714,70 КМ;
▪ организациони код 12050001 – Правобранилаштво, на економском коду (врсти
прихода) 722681 – Приход од судских одлука, увећање у износу од 2.268.721,30 КМ;
▪ организациони код 13010001 – Униформисана крим полиција и друго, на економском
коду (врсти прихода) 722435 – Накнада за извршени увиђај саобраћајних незгода,
увећање у износу од 1.500,00 КМ;
▪ организациони код 13010001 – Униформисана крим. полиција и друго, на економском
коду (врсти прихода) 722436 – Накнада за услуге пратње специјалних терета, увећање
у износу од 13.600,00 КМ;
▪ организациони код 13010001 – Униформисана крим полиција и друго, на економском
коду (врсти прихода) 723119 – Новчане казне за прекршаје које су регистроване у
регистру новчаних казни и трошкови прекршајног поступка, увећање у износу од
391.705,00 КМ;
▪ организациони код 13020001 – Администрација, на економском коду (врсти прихода)
722114 – Такса за рјешења у управном поступку, увећање у износу од 4.600,00 КМ;
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▪ организациони код 13020001 – Администрација, на економском коду (врсти прихода)
722444 – Накнада за образац легитимације припадника физичког или техничког
обезбјеђења (осигурања) или детективске легитимације, увећање у износу од
4.500,00 КМ;
▪ организациони код 13020001 – Администрација, на економском коду (врсти прихода)
722446 – Накнада за кретање теретних возила улицама града гдје постоји забрана
кретања за таква возила, увећање у износу од 20.000,00 КМ;
▪ организациони код 13020001 – Администрација, на економском коду (врсти прихода)
722454 – Накнаде за издате обрасце „Потврда о пријави оружја“, увећање у износу од
300,00 КМ;
▪ организациони код 14020001 – Пододјељење за издавање одобрења у
грађевинарству, осталим гранама привреде и физичким лицима, на економском коду
(врсти прихода) 721131 – Приходи од извршених прегледа о испуњавању минималних
услова за обављање дјелатности, увећање у износу од 17.000,00 КМ;
▪ организациони код 14020001 – Пододјељење за издавање одобрења у
грађевинарству, осталим гранама привреде и физичким лицима, на економском коду
(врсти прихода) 722121 – Такса за издавање грађевинске дозволе, увећање у износу
од 95.000,00 КМ;
▪ организациони код 14020001 – Пододјељење за издавање одобрења у
грађевинарству, осталим гранама привреде и физичким лицима, на економском коду
(врсти прихода) 722135 – Остале административне таксе, увећање у износу од
15.000,00 КМ;
▪ организациони код 14020001 – Пододјељење за издавање одобрења у
грађевинарству, осталим гранама привреде и физичким лицима, на економском коду
(врсти прихода) 722152 – Такса за издавање одобрења за властити превоз, увећање у
износу од 18.500,00 КМ;
▪ организациони код 14020001 – Пододјељење за издавање одобрења у
грађевинарству, осталим гранама привреде и физичким лицима, на економском коду
(врсти прихода) 722421 – Накнада за ревизију техничке документације, увећање у
износу од 28.000,00 КМ;
▪ организациони код 14020001 – Пододјељење за издавање одобрења у
грађевинарству, осталим гранама привреде и физичким лицима, на економском коду
(врсти прихода) 722422 – Накнада за започету градњу (приход од заснивања стварног
права служности), увећање у износу од 50.000,00 КМ;
▪ организациони код 14020001 – Пододјељење за издавање одобрења у
грађевинарству, осталим гранама привреде и физичким лицима, на економском коду
(врсти прихода) 722424 – Накнада за технички преглед и пријем грађевинских објеката,
увећање у износу од 55.000,00 КМ;
▪ организациони код 14010001 – Пододјељење за заштиту и спасавање, на економском
коду (врсти прихода) 722751 – Примљене намјенске донације непланиране у буџету,
увећање у износу од 117.750,00 КМ;
▪ организациони код 16010001 – Канцеларија директора Дирекције за финансије, на
економском коду (врсти прихода) 721219 – Остали приходи од финансијске и
нематеријалне имовине, увећање у износу од 100.000,00 КМ;
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▪ организациони код 16020001 – Стручна служба Дирекције за финансије, на
економском коду (врсти прихода) 722139 – Приходи од продатих таксених марки
наплаћени од уговорених дистрибутера таксених марки, увећање у износу од
320.000,00 КМ;
▪ организациони код 16040001 – Пореска управа, на економском коду (врсти прихода)
711211 – Порез на добит, увећање у износу од 4.000.000,00 КМ;
▪ организациони код 16040001 – Пореска управа, на економском коду (врсти прихода)
713111 – Порез на плату запослених радника, увећање у износу од 1.400.000,00 КМ;
▪ организациони код 16040001 – Пореска управа, на економском коду (врсти прихода)
714111 – Порез на имовину, увећање у износу од 200.000,00 КМ;
▪ организациони код 16040001 – Пореска управа, на економском коду (врсти прихода)
715212 – Порез од приређивања игара на срећу и забавних игара, увећање у износу
од 100.000,00 КМ;
▪ организациони код 16040001 – Пореска управа, на економском коду (врсти прихода)
715311 – Накнаде за издавање одобрења за приређивање игара на срећу и забавних
игара, увећање у износу од 150.000,00 КМ;
▪ организациони код 17020001 – Пододјељење за туризам, културу и спорт, на
економском коду (врсти прихода) 722593 – Боравишна такса, увећање у износу од
12.000,00 КМ;
▪ организациони код 18030001 – Пододјељење за шумарство и водопривреду, на
економском коду (врсти прихода) 722524 – Посебна водопривредна накнада за
извађени материјал из водотока, увећање у износу од 70.000,00 КМ;
▪ организациони код 18030001– Пододјељење за шумарство и водопривреду, на
економском коду (врсти прихода) 722598 – Накнаде за коришћење општекорисних
функција шума, увећање у износу од 160.000,00 КМ;
▪ организациони код 20010001 – Пододјељење за људске ресурсе и запошљавање, на
економском коду (врсти прихода) 722661 – Приходи од услуга за полагање возачких
испита, увећање у износу од 25.000,00 КМ;
▪ организациони код 20020001 – Пододјељење – Педагошка институција, на
економском коду (врсти прихода) 722551 – Накнада за полагање испита за рад у
органима управе, увећање у износу од 14.000,00 КМ;
▪ организациони код 20060001 – ЈУ Економска школа Брчко дистрикт БиХ, на
економском коду (врсти прихода) 722552 – Накнада за полагање ванредних испита,
увећање у износу од 9.000,00 КМ;
▪ организациони код 20060001 – ЈУ Економска школа Брчко дистрикт БиХ, на
економском коду (врсти прихода) 722111 – Таксе за увјерења, увећање у износу од
100,00 КМ;
▪ организациони код 20060001 – ЈУ Економска школа Брчко дистрикт БиХ, на
економском коду (врсти прихода) 722135 – Остале административне таксе, увећање у
износу од 300,00 КМ;
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▪ организациони код 20060001 – ЈУ Економска школа Брчко дистрикт БиХ, на
економском коду (врсти прихода) 722597 – Накнада за обрасце које издају органи и
институције Дистрикта, увећање у износу од 500,00 КМ;
▪ организациони код 20060002 – ЈУ Техничка школа Брчко дистрикт БиХ, на економском
коду (врсти прихода) 722552 – Накнада за полагање ванредних испита, увећање у
износу од 2.000,00 КМ;
▪ организациони код 20060002 – ЈУ Техничка школа Брчко дистрикт БиХ, на економском
коду (врсти прихода) 722111 – Таксе за увјерења, увећање у износу од 200,00 КМ;
▪ организациони код 20060002 – ЈУ Техничка школа Брчко дистрикт БиХ, на економском
коду (врсти прихода) 722135 – Остале административне таксе, увећање у износу од
300,00 КМ;
▪ организациони код 20060002 – ЈУ Техничка школа Брчко дистрикт БиХ, на економском
коду (врсти прихода) 722597 – Накнада за обрасце које издају органи и институције
Дистрикта, увећање у износу од 500,00 КМ;
▪ организациони код 20060003 – ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Брчко
дистрикт БиХ, на економском коду (врсти прихода) 722552 – Накнада за полагање
ванредних испита, увећање у износу од 15.000,00 КМ;
▪ организациони код 20060003 – ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Брчко
дистрикт БиХ, на економском коду (врсти прихода) 722135 – Остале административне
таксе, увећање у износу од 50,00 КМ;
▪ организациони код 20060003 – ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Брчко
дистрикт БиХ, на економском коду (врсти прихода) 722597 – Накнада за обрасце које
издају органи и институције Дистрикта, увећање у износу од 300,00 КМ;
▪ организациони код 20060004 – ЈУ Гимназија „Васо Пелагић“ Брчко дистрикт БиХ, на
економском коду (врсти прихода) 722111 – Таксе за увјерења, увећање у износу од
400,00 КМ;
▪ организациони код 20060004 – ЈУ Гимназија „Васо Пелагић“ Брчко дистрикт БиХ, на
економском коду (врсти прихода) 722597 – Накнада за обрасце које издају органи и
институције Дистрикта, увећање у износу од 350,00 КМ;
▪ организациони код 21010001 – Поодјељење за просторно планирање, урбанизам и
заштиту околине, на економском коду (врсти прихода) 722427 – Накнада за уређење
грађевинског земљишта у процесу легализације бесправно изграђених грађевина,
увећање у износу од 30.000,00 КМ;
▪ организациони код 22010001 – Одјељење за расељена лица, избјеглице и стамбена
питања, на економском коду (врсти прихода) 722751 – Примљене намјенске донације
непланиране у буџету, увећање у износу од 60.000,00 КМ;
▪ организациони код 25010001 – Пододјељење за матичну евиденцију, на економском
коду (врсти прихода) 722135 – Остале административне таксе, увећање у износу од
10.000,00 КМ;
▪ организациони код 25020001 – Пододјељење за личне документе, на економском коду
(врсти прихода) 722113 – Такса за регистрацију моторних возила, увећање у износу
од 50.000,00 КМ;
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▪ организациони код 25020001 – Пододјељење за личне документе, на економском коду
(врсти прихода), 722135 – Остале административне таксе, увећање у износу од
4.000,00 КМ;
▪ организациони код 25020001 – Пододјељење за личне документе, на економском коду
(врсти прихода), 722437 – Накнада од прикупљених новчаних средстава за издате
регистарске таблице, увећање у износу од 15.000,00 КМ,
▪ организациони код 25020001 – Пододјељење за личне документе, на економском коду
(врсти прихода), 722447 – Накнада од прикупљених новчаних средстава за издате
потврде о власништву (ПОВ), увећање у износу од 4.000,00 КМ;
▪ организациони код 25020001 – Пододјељење за личне документе, на економском коду
(врсти прихода), 722448 – Накнада од прикупљених новчаних средстава за издате
потврде о регистрацији (ПОР), увећање у износу од 9.000,00 КМ;
▪ организациони код 25020001 – Пододјељење за личне документе, на економском коду
(врсти прихода), 722449 – Накнада од прикупљених новчаних средстава за издате
наљепнице (стикере), увећање у износу од 9.000,00 КМ;
▪ организациони код 25020001 – Пододјељење за личне документе, на економском коду
(врсти прихода), 722462 – Накнада за издавање возачких дозвола, увећање у износу
од 9.000,00 КМ;
▪ организациони код 25020001 – Пододјељење за личне документе, на економском коду
(врсти прихода), 722463 – Накнада за издавање путних исправа – пасоша, увећање у
износу од 100.000,00 КМ;
▪ организациони код 25020001 – Пододјељење за личне документе, на економском коду
(врсти прихода), 722521 – Посебна водопривредна накнада за регистрацију моторних
возила, увећање у износу од 60.000,00 КМ;
▪ организациони код 25030001 – Пододјељење за катастарске књиге, на економском
коду (врсти прихода), 722464 – Накнаде Пододјељења за катастарске књиге и архив,
увећање у износу од 30.000,00 КМ;
▪ организациони код 26010001 – Комисија за хартије од вриједности, на економском
коду (врсти прихода) 722541 – Накнаде за услуге регистра емитената, увећање у
износу од 2.000,00 КМ;
▪ организациони код 26010001 – Комисија за хартије од вриједности, на економском
коду (врсти прихода) 722542 – Накнаде за услуге централног регистра Комисије за
хартије од вриједности, увећање у износу од 3.000,00 КМ;
▪ организациони код 27010004 – Сектор располагања, на економском коду (врсти
прихода) 721615 – Приходи од приватизације пословних простора, увећање у износу
од 445.000,00 КМ;
▪ економском коду (врсти прихода) 715511 – Индиректни порези дозначени од УИО,
умањење у износу од 1.600.000,00 КМ.

(2) Нова пројекција прихода за 2017. годину ће износити 212.756.448,00 КМ.

868

(3) Истовремено се у Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину увећава
финансирање у износу од 19.337.075,00 КМ, а односи се на:
- финансирање из кредитних средстава, која се планирају на економском коду 814212
– Примици од задуживања од страних финансијских институција у износу од
441.000,00 КМ (примици по основу одобреног кредитног задужења код Свјетске банке);
- финансирање из средстава позајмљивања, које се планира на економском коду
813311 – Отплате од позајмљивања јавним предузећима у износу од 3.800.000,00 КМ
(Примљене отплате од позајмљивања ЈП Путеви Брчко);
- финансирање из средстава неутрошеног капиталног буџета 2014. у износу од
12.579.339,00 и
- финансирање из средстава капиталних буџета 2015. и 2016. године у износу од
2.516.736,00 КМ, а које се односи на смањење планираних средстава по
организационим и економским кодовима и капиталним пројектима како слиједи:

Одјељење / институција
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ, СПОРТ
И КУЛТУРУ
Пододјељење за туризам, културу и спорт
(17020001)
821200 - Набавка грађевина
Смањење планираних средстава на капиталном
пројекту "Наставак изградње фудбалског
стадиона ФК Илићка у МЗ Илићка"
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ
УСЛУГЕ
Служба за администрацију и статистику
Одјељења (19010001)
821300 - Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном
пројекту "Набавка опреме за станицу за
медицинске гасове"
821300 - Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном
пројекту "Набавка магнетне резонанце
(заједничка улагања са ЈЗУ Здравствени центар
Брчко)"
821300 - Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном
пројекту "Набавка и уградња спољног лифта у
Дому здравља Брчко"
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Капитални буџет
ранијих година
2015.
2016.

УКУПНО

0,00

70.000,00

70.000,00

0,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

2.296.736,00

0,00

2.296.736,00

2.296.736,00

0,00

2.296.736,00

95.991,00

95.991,00

1.000.000,00

1.000.000,00

200.000,00

200.000,00

821300 - Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном
пројекту "Набавка опреме за дигиталну скопију"

400.000,00

400.000,00

821300 - Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном
пројекту "Набавка два санитетска возила"

300.000,00

300.000,00

821300 - Набавка опреме
Смањење планираних средстава на капиталном
пројекту "Набавка медицинске опреме и
инструмената за неурохируршку салу и набавка
друге медицинске опреме"

300.745,00

300.745,00

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Пододјељење за просторно планирање,
урбанизам и заштиту околине (21010001)
821500 - Набавка сталних средстава у облику
права
Смањење планираних средстава на капиталном
пројекту "Измјене и допуне урбанистичког плана
Брчко дистрикта БиХ (II)"
УКУПНО:

0,00

150.000,00

150.000,00

0,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

220.000,00

2.516.736,00

2.296.736,00

(4) Укупно финансирање у буџету Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину ће износити
19.592.075,00 КМ.
(5) Предложени буџет за 2017. годину ће износити 232.348.523,00 КМ.

Скупштина је једногласно, са 23 гласа присутних посланика, усвојила
амандман број 1096 Комисије за буџет.
Амандман број 1097
У Предлогу буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину на организационом коду
29010001 – Средства резерви, планирани износ средстава увећава се за 783.808,66
КМ.

Скупштина је једногласно, са 23 гласа присутних посланика, усвојила
амандман број 1097 Комисије за буџет.
Амандман број 1098
За све рачунске промјене настале уградњом усвојених амандмана задужује се
Дирекција за финансије Брчко дистрикта БиХ, те након извршених промјена у Предлогу
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буџета за 2017. годину утврдиће се тачан износ средстава на организационом коду
29010001 – Средства резерви.
У случају усаглашавања и исправљања рачунских погрешака Дирекција за финансије
је дужна да информише Скупштину Брчко дистрикта БиХ.

Скупштина је већином гласова, од 23 присутна посланика гласала су 22
посланика „за“ и 1 „против“, усвојила амандман број 1098 Комисије за буџет.
Скупштина је једногласно, са 19 гласова присутних посланика, усвојила

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ БУЏЕТА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
ЗА ФИСКАЛНУ 2017. ГОДИНУ
Члан 1
Усваја се буџет Брчко дистрикта БиХ за фискалну 2017. годину са
уравнотеженим приходима и расходима у износу од 232.348.523,00 КМ.
Члан 2
Саставни дио ове одлуке је буџет Брчко дистрикта БиХ за фискалну 2017.
годину.
Члан 3
Буџет Брчко дистрикта БиХ за фискалну 2017. годину биће објављен у
Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ.
Члан 4
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у
Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ.

Ад.2. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ВИСИНИ СТОПЕ
ПОРЕЗА НА НЕКРЕТНИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Скупштина је једногласно, са 19 гласова присутних посланика, усвојила
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА НЕКРЕТНИНЕ
У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1
Овом одлуком утврђује се стопа пореза на некретнине у Брчко дистрикту
Босне и Херцеговине за 2017. годину.
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Члан 2
Висина стопе пореза на некретнине у Брчко дистрикту Босне и
Херцеговине за 2017. годину износи 0,05% на пореску основицу.
Члан 3
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у
Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ.

Ад.3. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2017. ГОДИНУ – по хитном поступку
Предсједавајући Законодавне комисије Љубиша Лукић рекао је да је
Комисија разматрала предложени закон и да је он у складу са Уставом и
Статутом Брчко дистрикта БиХ.
Скупштина је једногласно прихватила, са 19 гласова присутних посланика,
предлог да се Нацрт закона о извршењу буџета Брчко дистрикта БиХ за
2017. годину усвоји по хитном поступку.
Констатовано је да је Нацрт закона о извршењу буџета Брчко дистрикта
БиХ за 2017. годину – по хитном поступку, једногласно усвојен са 19
гласова присутних посланика.
Рад сједнице завршен је у 16 часова и 35 минута.

Записничар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Зорица Гаврић
Есед Кадрић

872

