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                   На основу члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16 и члана 36. Статута општине Братунац (,,Службени гласник општине Братунац“, 

број: 10/17), Скупштина општине Братунац, на сједници одржаној дана 25.04. 2019. године,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О ИЗГРАДЊИ ЗГРАДЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У БРАТУНЦУ 

 

Члан 1. 

                   Доноси се Одлука о изградњи зграде Општинске управе, стамбено-пословног објекта и 

паркинга у Братунцу, на к.п.број: 1775/1, ЛН број: 1887 у КО Братунац, у посједу општине Братунац у 

дијелу 1/1. 

 

Члан 2. 

                   Изградња зграде Општинске управе финансираће се заједничким средствима Владе 

Републике Србије (у износу од 500.000 еура), општине Братунац и Владе Републике Српске. 

                   Корисна површина зграде Општинске управе, према пројекту, износи 2.278 м2, а процјењена 

вриједност радова износи 2.300.000 КМ. 

                   Стамбено-пословни објекат градиће се у хоризонталним и вертикалним габаритима према 

Регулационом плану. 

Члан 3. 

                   По доношењу ове Одлуке, извршиће се одговарајуће цијепање катастарске парцеле из члана 

1. ове Одлуке, рушење постојећег објекта као и избор најповољнијег извођача радова за оба објекта, како 

би се обезбиједило паралелно извођење радова на оба објекта. 

Члан 4. 

                   За процедуру избора најповољнијег извођача радова задужује се Начелник општине, у складу 

са Законом о јавним набавкама. 

 

Члан 5. 

                   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Братунац“. 
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                   На основу члана 39. став 2. тачка 13) Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 22. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 79/15) и члана 36. Статута општине Братунац (,,Службени 

гласник општине Братунац“, број: 10/17), Скупштина општине Братунац, на сједници одржаној дана 

25.04.2019. године,   д о н о с и 
 

 

О Д Л У К У 

О КУПОВИНИ ЗЕМЉИШТА У К.О. БРАТУНАЦ ЗА ПОТРЕБЕ  

ИЗГРАДЊЕ ПРИЛАЗНОГ ПУТА 
 
 
 

Члан 1. 
 

                   Општина Братунац ће, за потребе изградње прилазног пута до индивидуалног стамбеног 

објекта у КО Братунац – у складу са Регулационим планом, извршити куповину непокретности – 

земљишта означеног као: 
 

- к.п.бр. 1712/4, зв. „Крчевина“, остало неплодно земљиште, површине 351 м2, и 

- к.п.бр. 1712/2, зв. „Крчевина“, остало неплодно земљиште, површине 92 м2,  
 

укупне површине 443 м2, све у КО Братунац, ЛН број: 1321, у коме је као посједник уписан Лазаревић 

(Саве) Млађен из Братунца, ул. Дринска бб, у дијелу 1/1. 
 

Члан 2. 
 

                   За предметно земљиште висина накнаде утврђена је према подацима о висини цијене 

земљишта на подручју општине Братунац за IV зону градског грађевинског земљишта, којима 

располаже Пореска управа РС Подручна јединица Братунац, и износи 32,14 КМ по метру квадратном. 
 

Члан 3. 
 

                   Стицање непокретности из члана 1. ове Одлуке реализоваће се Уговором о куповини 

непокретности који ће са лицем из члана 1. ове Одлуке закључити Начелник општине Братунац, по 

прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника у Власеници. 
                   Трошкови нотарске обраде уговора падају на терет општине Братунац. 
 

Члан 4. 
 

                   На непокретности из члана 1. ове Одлуке, у јавним евиденцијама непокретности које се воде 

код РГУ ПЈ Братунац извршиће се упис права посједа у корист општине Братунац у дијелу 1/1. 
 

Члан 5. 
 

                   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Братунац“. 
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                   На основу члана 39. став 2. тачка 13) Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 22. став 2. Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 79/15) и члана 36. Статута општине Братунац 

(,,Службени гласник општине Братунац“, број: 10/17), Скупштина општине Братунац, на сједници 

одржаној дана 25.04.2019. године,   д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

О ПРЕНОСУ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА  

БЕЗ НАКНАДЕ 
 

Члан 1. 
 

                   Општина Братунац ће, на основу Протокола о сарадњи између општине Братунац и УНДП-а, 

а у вези Програма за опоравак од поплава – Стамбено збрињавање којег проводи Развојни програм 

Уједињених нација БиХ у општини Братунац, извршити пренос права посједа на непокретностима – 

земљишту означеном као:  
 

- к.п.бр. 211/5, зв. „Тук“, по култури њива 2. класе, површине 520 м2, КО Полом, ПЛ број: 264/3 у 

посједу општине Братунац у дијелу 1/1, на Костић Милана из Полома – општина Братунац, 
 

- к.п.бр. 599/6, зв. „Циглана“, остало неплодно земљиште, површине 712 м2, КО Братунац, ЛН 

број: 1887/48 у посједу општине Братунац у дијелу 1/1, на Јаковљевић Божидара из Слапашнице – 

општина Братунац и 
 

- к.п.бр. 599/7, зв. „Циглана“, остало неплодно земљиште, површине 976 м2, КО Братунац, ЛН 

број: 1887/48 у посједу општине Братунац у дијелу 1/1, на Ћирковић Зору из Слапашнице – 

општина Братунац. 
 

Члан 2. 
 

                   Пренос права посједа на непокретностима прецизираним у члану 1. ове Одлуке врши се без 

накнаде, у циљу стамбеног збрињавања лица угрожених од поплава. 

Члан 3. 
 

                   У циљу регулисања међусобних права и обавеза уговорних страна, Начелник општине 

Братунац ће, по прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника у 

Власеници закључити уговор са лицима из члана 1. ове Одлуке. 

                   Трошкови нотарске обраде уговора падају на терет општине Братунац. 
 

Члан 4. 
 

                   На непокретностима из члана 1. ове Одлуке, у јавним евиденцијама непокретности које се 

воде код РГУ ПЈ Братунац извршиће се упис права посједа у корист наведених лица у дијеловима 1/1. 
 

Члан 5. 
 

                   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Братунац“. 
 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

БРАТУНАЦ                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

Број: 01-022-45/19                                                                  _________________________ 

Братунац, 25.04.2019. год.                                                                 Ћазим Јусуповић, с.р. 

 

 

 

 



На основу члана 40. Закона о уређењу простора и грађењу(Сл.гласник РС бр.40/13) Измјена и допуна 

Закона о уређењу простора и грађењу(Сл.гласник РС бр.40/13) 106/15 и члана 36.Статута општине 

Братунац – пречишћен текст (Службени гласник општине Братунац бр.10/17),Скупштина општине 

Братунац на сједници одржаној  дана 25.04.2019. год. доноси:                   

 

ОДЛУКУ 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 

НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА БРАТУНАЦ 

 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком приступа се изради Регулационог плана за насељено мјесто 
Братунац, насеље Побрђе. 

 

Члан 2. 

 

Израда регулационог плана вршиће се на грађевинској парцели, за к.п.232/2; 228/2; 229/2; 229/1: 230/1 и 

230/4 у КО братунац. 

 

Члан 3. 

Носилац припреме за измјену и допуну Регулационог плана је Начелнок општине, а технички дио посла 

одрадиће Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Општине Братунац, након 

разраде измјена и допуна од старне овлаштене кућe за израду просторно планске докуменатције. 

 

Члан 4. 

 

Средства потребна за ове промјене обезбједиће Општина Братунац. 
 

Члан 5. 

Временски период измјене и допуне је везан за важност постојећег Регулационог плана. 

 

 

Члан 6. 

Измјене и допуне ће се урадити у року од 90.дана. 

 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Општине Братунац. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

БРАТУНАЦ                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Број: 01-022-46/19                                                                  _________________________ 

Братунац, 25.04.2019. год.                                                                 Ћазим Јусуповић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 47. Закона о уређењу простора (Сл.гласник РС бр.40/13)и члана 33.Статута општине 

Братунац – пречишћен текст (Службени гласник општине Братунац бр.10/17),Скупштина општине 

Братунац на сједници одржаној  дана 27.02.2019. год. донела је:                   

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ   ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА  , 

НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА БРАТУНАЦ  НА  ЛОКАЛИТЕТ У  К.Ч.БР 2599 у 

КО БРАТУНАЦ 

 

I 

Усваја се измјена и допуна Регулационог плана  насељеног мјеста Братунац на  локалитету к.п. бр.2599 у 

Братунцу.  

I I 
Регулациони план садржи: 

1.Текстуални дио Регулационог плана 

2.Графички дио Регулационог плана који садржи карте: 

                    

           А) Карте стања 

                1. Граница обухвата измјене и допуне РП Братунац –Р 1:1000 

                2.Копија катастарског плана- Р 1:1000 

                3.Извод из РП насељеног мјеста Братунац-Р 1:1000 

                4.Извод из плана парцелације-1:500 

                5.Постојећа просторна организација на обухвату измјене –Р 1:500 

           Б) Карте планираног рјешења 

                1.План организације простора- Р 1:500 

                2.План парцелације са аналитичко геодетским елементима за Р 1:500 

                   Пренос плана на терен-Р 1:500 

                3.План Регулационих и Грађевинских линија-Р 1:500 
 

I I I 

Измјене и допуне Регулационог плана  насељеног мјеста Братунац, урађен је од Г.П.“Обнова“ ДОО, 

Шамац 2019. године. 

 

IV 

    O провођењу ове Одлуке стараће се општински орган Општинске управе општине Братунац надлежан 

за послове просторног уређења. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном билтену општине Братунац. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                   ОПШТИНЕ                      

Број: 01-022-50/19.г.                                                                       

Братунац, 21.05.2019. године                                                                         Ћазим Јусуповић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   На основу члана 18. став 2. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16),  члана 22. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 124/11) и члана 36. Статута општине Братунац (,,Службени гласник општине Братунац“, 

број: 10/17), Скупштина општине Братунац, на сједници одржаној дана 21.05.2019. године,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОЈ НАКНАДИ 

 

 

Члан 1. 

              У Одлуци о комуналној накнади („Службени гласник општине Братунац“, број: 03/17), члан 5. 

мијења се и гласи: 

 
              „Висина комуналне накнаде утврђује се према јединици изграђене корисне површине стамбеног, 

пословног и другог простора, у зависности од грађевинске зоне у којој се објекат налази и степена 

опремљености насеља комуналним објектима и уређајима заједничке комуналне потрошње и за један 

мјесец износи: 

 

                За стамбене објекте: 

III зона 0,014 КМ/м2 

IV зона 0,012 КМ/м2 

V  зона 0,010 КМ/м2 

VI зона 0,008 КМ/м2 

Ван зона 0,006 КМ/м2 

 

                За пословне објекте: 

III зона 0,030 КМ/м2 

IV зона 0,027 КМ/м2 
V  зона 0,025 КМ/м2 

VI зона 0,020 КМ/м2 

Ван зона 0,015 КМ/м2.“ 

Члан 2. 

              У члану 6. Одлуке, став (3) мијења се и гласи: 

              „(3) Комунална накнада за помоћни простор у привреди плаћа се у висини од 50% од накнаде у 

одређеној зони предвиђеној за плаћање за пословне објекте.“ 

 

Члан 3. 

  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику општине 

Братунац“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                   ОПШТИНЕ                      

Број: 01-022-53/19.г.                                                                       

Братунац, 21.05.2019. године                                                                         Ћазим Јусуповић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 36. Статута општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“ бр. 10/17) и 

члана 127. Пословника о раду Скупштине општине Братунац Скупштина општине Братунац („Службени 

гласник општине Братунац“ бр.3/18.), Скупштина општине Братунац на сједници одржаној дана 

21.05.2019. године доноси: 

О Д Л У К У  

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДЛАГАЊУ ОТПАДА НА ПОДРУЧЈУ  

ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

  

Члан 1.  

 

Врши се измјена и допуна Одлуке о одлагању чврстог отпада на подручју општине Братунац, бр. 01-022-

19/18. oд 27.02.2018. године („Службени гласник општине Братунац“ бр. 2/18) у  члану 3. у којем  се 

додаје нови став који гласи: 
 

„Сав остали крупни отпад који не иде на регионалну депонију (осим животињског и медицинског 

отпада) одлгаће се на локацији „ Аде“  на парцелама уписаним у корист општине Братунац, парцеле бр. 

к.п. 554/15, к.п. 554/19, к.п. 554/21, к.п.554/30 и к.п. 663/10, а све ради снације земљишта оштећеног од 

поплава, односно уређења корита ријеке крижевице и привођења крајној намјени“ 

 

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине Братунац“. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                   ОПШТИНЕ                      

Број: 01-022-52/2019.г.                                                                       

Братунац, 21.05.2019. године                                                                      Ћазим Јусуповић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу  члана 348. Закона о стварним правима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16), члана 5. Правилника о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, 20/12 ) и члана 67. Статута општине Братунац („Службени 

гласник општине Братунац“,бр 10/17), Скупштина општине Братунац на сједници одржаној дана 

25.04.2019. године,  доноси: 

 

ОДЛУКУ 
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

ЧЛАН 1. 

 Под условима и на начин регулисан овом одлуком провешће се лицитациона продаја 

пољопривредног земљишта у државној својини означеног као к.ч. број 449/2 и к.ч. број  449/6, уписане у 
ПЛ број 425, и к.ч. број 449/4 уписане у ПЛ број 328, све у КО Слапашница. 

ЧЛАН 2. 

 Почетна цијена земљишта из ове Одлуке износи 2,00 КМ/м2.  

ЧЛАН 3. 

 За учешће у поступку лицитације учесник је дужан уплатити износ од 10% од почетне цијене на 

жиро рачун продавца број: 562009-8093322997, врста прохода 722419. 

ЧЛАН 4. 

 Продајну цијену излицитираног земљишта купац је дужан уплатити у року од десет дана од  дана 

лицитације, а предаја земљишта ће се извршити у року од 8 дана од дана уплате и о истом ће се 

сачинити посебан записник. 

ЧЛАН 5. 

 Поступак лицитације спроводи Комисија за лицитацију коју именује Начелник општине. 

ЧЛАН 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења , а биће објављена  у „Службеном 

Гласнику  општине Братунац“. 
 

 

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                          ОПШТИНЕ                      

Број: 01-022-42/2019.г.                                                                       

Братунац, 25.04.2019. године                                                               Ћазим Јусуповић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

На основу члана 36. Статута општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“ бр. 10/17) и 

члана 127. Пословника о раду Скупштине општине Братунац Скупштина општине Братунац („Службени 

гласник општине Братунац“ бр.3/18.), Скупштина општине Братунац на сједници одржаној дана 

21.05.2019. године доноси: 

 
О Д Л У К У  

 

Члан 1. 

 
Покреће се иницијатива за проглашење насељених мјеста  Коњевић Поље и Красанпоље. 

 

Члан 2. 

 

Границе насељених мјеста ближе ће одредити Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове посебним актом. 

 

 

Члан 3. 

 

Након што Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове одреди границе наведена 

Одлука  ће бити достављена Републичкој управи за геодетске и имовинско -  правне послове Бања Лука, 

подручна јединица Братунац на даље поступање. 

 

 
Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине Братунац“. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                   ОПШТИНЕ                      

Број: 01-022-22-54/2019.г.                                                                             

Братунац, 21.05.2019. године                                                                       Ћазим Јусуповић, с.р. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 3.став 1.тачка 2. и члана 51 Закона о превозу у друмском саобраћају Републике 

Српске („Службени Гласник РС“ бр.47/17),члана 39.став 2.тачка 9 Закона о локалној самоуправи 

(„Службени Гласник РС“ бр.97/16) и члана 36.Статута општине Братунац („Службени Билтен општине 

Братунац“ бр.10/2017), Скупштина општине Братунац на сједници одржаној дана 21.05.2019.године, 

доноси: 

           

ОДЛУКУ 
О измјенама и допунама Одлуке о такси превозу на подручју општине Братунац  

 

Члан 1. 

  

У члану 11.став 1. Одлуке о такси превозу на подручју општине Братунац („Службени Билтен 

општине Братунац бр.8/2017) ријечи: „Такси стајалиште бр.1-Аутобуска станица“ замјењују се ријечима: 
„Такси стајалиште бр.1- ул.Гаврила Принципа бб -пролаз према Градском споменику“. 

У истом члану послије става 4. додаје се нови став 5. који гласи: 

„Такси превозници којима је сједиште Такси стајалиште бр.1-Аутобуска станица наведено у 

рјешењу о оснивању предузетника, дужни су код Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 

општинске управе Братунац извршити промјену података о сједишту са одредбама ове Одлуке у року од 

30 дана од дана ступања на снагу исте.“ 

 

Члан 2. 

 

  У члану 29. став 1.послије тачке 5. додаје се нова тачка 6. која гласи: 

„ 6.Ако не поступи у року по члану 11.став 5. ове Одлуке“ 

 Досадашње тачке 6. и 7. постају тачке 7. и 8. 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном Гласнику општине 

Братунац. 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                    ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                          ОПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                               ____________________ 

Број,01-022-51/19                                                 Ћазим Јусуповић с.р. 

Дана,21.05.2019.год. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“ бр.97/16), 

члана 36. Статута општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“ бр. 10/17) и члана 127. 

Пословника о раду Скупштине општине Братунац Скупштина општине Братунац („Службени гласник 

општине Братунац“ бр.3/18.), Скупштина општине Братунац на сједници одржаној дана 21.05.2019. 

године доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА“ БРАТУНАЦ 

 

Члан 1. 

 

Разрјешава се директор ЈУ „Туристичка организација“ Братунац, Миодраг Лончаревић. 

Члан 2. 
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине Братунац“. 

Образложење  

На сједници Скупштине општине Братунац, одражаној дана 30.12.2014. године донијето је Рјешење бр. 

01-022-161/14. којим је Миодраг Лончаревић за директора у ЈУ „Туристичка организација“ Братунац на 

период од 4 године 

Како је именованом истекао мандат директора исти се разрјешава дужности директора ЈУ „Туристичка 

организација“ Братунац. 

 

Сходно напријед наведеном одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Ова одлука је коначна и против исте не постоји право жалбе, али се 

може покренути управни спор код Окружног суда у Бијељини у року од 30 дана од дана доношења 

Одлуке. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                   ОПШТИНЕ                      

Број: 01-022-22-48/2019.г.                                                                             

Братунац, 21.05.2019. године                                                                       Ћазим Јусуповић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 39. тачка 2. став 33.  Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.97/16), члана 

36. Статута општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“ бр. 10/17) и члана 127. 

Пословника о раду Скупштине општине Братунац Скупштина општине Братунац („Службени гласник 

општине Братунац“ бр.3/18.), Скупштина општине Братунац на сједници одржаној дана 21.05.2019. 

године, доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА“ БРАТУНАЦ 

 

1. Именује се Миодраг Лончаревић за директора у ЈУ„Туристичка организација“  Братунац са даном 

21.05.2019. године. 

2. Мандат директора траје 4 године од дана именовања. 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и обајвиће се у „Службеном гласнику општине 

Братунац“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
На основу Одлуке Скупштине општине Братунац о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 

дирктора ЈУ  „Туристичка организација“ Братунац, бр. 01-022-23/19. од 27.02.2019. године, дана 

12.03.2019. године расписан је Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ  „Туристичка 

организација“Братунац, објављен у дневним новинама „Глас Српске“ 14.03.2019. године, на веб 

страници општине Братунац, дана 14.03.2019. године и у „Службеном гласнику РС“ бр. 25/19 од 

26.03.2019. године. 

Конкурсна Комисија именована Одлуком Скупштине општине Братунац, бр. 01-022-26/19 од 27.02.2019. 

године спровела је комплетну конкурсну процедуру, утврдила ранг листу и поднијела извјештај о раду 

Комисији за избор и именовање и мандатско имунитетској комисији. 

Комисија за избор и именовање и мандатско имунитетска комисија је на сједници Скупштине општине 

Братунац, одражаној дана 21.05.2019. године, предложила прворангираног кандидата  Миодрага 

Лончаревића за директора ЈУ „Туристичка организација“ Братунац. 

 

Одлуком Скупштине општине Братунац на сједници одржаној дана 21.05.2019. године за директора ЈУ 
„Туристичка организација“ Братунац именован је Миодраг Лончаревић и одлучено је као у диспозитву 

Рјешења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Ова одлука је коначна и против исте не постоји право жалбе, али се 

може покренути управни спор код Окружног суда у Бијељини у року од 30 дана од дана доношења 

Одлуке. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                   ОПШТИНЕ                      

Број: 01-022-49/19.г.                                                                       

Братунац, 21.05.2019. године                                                                         Ћазим Јусуповић, с.р. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



На основу члана 80. и члана 81. Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12) 

и члана 36. Статута општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“ број: 10/2017), Скупштина 
општине Братунац на сједници одржаној 21.05.2019.год.                доноси  
 

ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ 

СЈЕДИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЕБНИХ МЈЕРА 

ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

 

У складу са чланом 80. став 1. средства за рад ватрогасних друштава и добровољних ватрогасних јединица 
које су формиране у ватрогасним друштвима обезбјеђују се из буџета општине, односно града, чланарина и 

поклона, намјенских средстава која се дају на коришћење као опрема и инвентар за остваривање задатака ових 

јединица у функционисању цивилне заштите у складу са Законом о цивилној заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 26/02, 39/03 и 29/10), те из других извора. Привредна друштва и друга правна лица која на 

територији Републике Српске обављају дјелатност, обрачунавају и уплаћују накнаду у виcини од 0,04%  од 
пословног прихода за реализацију посебних мјера заштите од пожара.  

 
 

План утрошка средстава 

 
 Приходи прикупљени по основу уплата привредних друштава и других правних лица који имају сједиште 

и обављају дјелатност на подручју општине Братунац за реализацију посебних мјера заштите од пожара се 
распоређују у омеру 40% на рачун Ватрогасног савеза РС и 60%  на рачун буџета општине а која искључиво служи 

за реализацију пројеката техничког опремања ватрогасних јединица општина, изградњу објеката које користе 

ватрогасне јединице за своје активности и чување ватрогасне опреме у складу са овим планом.                                                                                     
 

 У периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године на буџет општине Братунац по основу посебних 
мјера заштите од пожара је уплаћено 15.900,47 KM. Укупно утрошена средства у 2018. години износе 10.518,00 

KM. Разлика од 5.382,47 КМ (15.900,47 КМ - 10.518,00 KM) представљају неутрошена средства из 2018. године и 

биће искоришћена у 2019. години.  
 Планирана средства у буџету општине Братунац за 2019. годину износе 16.000 КМ, стога, укупна средства 

расположива за ове намјене за 2019. годину износе 21.382,47 КМ (16.000,00 КМ + 5.382,47 КМ) и намјенски ће се 
утрошити на следеће активности: 

 

 
Набавка ватрогаснe опремe (униформе, напртњаче, биопјенило, усисна корпа) 7.020,00 KM 

Суфинансирање средства у набавци специјалног ватрогасног возила           14.362,47 КМ 

        Укупно:            21.382,47 КМ 

 

 

 

Контрола утрошка средстава 
 

 Средства прикупљена у буџет општине на име накнаде од пословног прихода за реализацију посебних 
мјера заштите ос пожара су намјенска и могу се користити на начин прописан Зaконом о заштити од пожара и 
овим Програмом. Надзор и координацију над спровођењем овог Програма и намјенским трошењем новца од 

накнада вршиће надлежно одјељење општине. 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ      ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Број: 01-022-64 /19               

Датум: 21.05.2019. год.             Ђазим Јусуповић, с.р. 



 

      
Ha основу члана 195. Закона о водама (“Службени гласник Републике Српске”, број: 50/06, 92/09,121/12) 

и члана 36. Статута општине Братунац (“Службени гласник општине Братунац”, број: 10/2017), 

Скупштина општине Братунац на сједници одржаној дана 21.05.2019. године, д о н и ј е л а  је 

 

 

П Р О Г Р А М 

О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ НА ОСНОВУ 

ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА У 2019. ГОДИНИ 

 

 

1. УВОД 

 

Воде су добро од општег интереса, стога се овој проблематици посвећује посебна пажња у циљу 

спречавања деградације воде, постизања одрживог коришћења вода, осигурања правичног приступа 

водама, пружања заштите акватичних, полуакватичних и копнених екосистема, организовања одбране 

од поплава, као и предузимања осталих радњи везано за рационално и економично кориштење вода. 

Кориштење вода подразумјева и плаћање накнада за захватање површинских и подземних вода, а 

јединица за обрачун накнада је један метар кубни. Средства за обављање послова и задатака као и 

функционисање и одржавање некретнина и водних објеката од општег значаја очување вриједности 

изграђених водних објеката и система, предузимање мјера јавног инвестирања и капитална изградња 

водних објеката обезбјеђују се између осталог и из посебних водних накнада, прихода на основу закупа 
јавног водног добра, буџета Републике Српске, јединице локалне самоуправе и донација. 

 

 

2. ПОСЕБНЕ ВОДНЕ НАКНАДЕ 

 

Посебне водне накнаде представљају приход на основу: 

 

1. Накнада за захватање и кориштење воде и то: за пиће и јавно водоснадбијевање, кориштење 

минералних вода за флаширање, кориштење воде за наводњавање, узгој рибе у кавезима, 

употреба воде за индустријске и сличне процесе, употреба воде за друге намјене за људску 

употребу. 

2. Накнаде за производњу електричне енергије. 

3. Накнада за заштиту вода и то: накнада које плаћају власници транспортних средстава која 

користе нафту, накнада за испуштање отпадних вода, накнада за узгој рибе, накнада за употребу 

вјештачких ђубрива. 
4. Накнада за вађење материјала из водотокова. 

5. Накнада за заштиту од вода и то: накнада за заштиту од вода пољопривредног, грађевинског и 

шумског земљишта, накнада за заштиту од вода стамбених, пословних и других објеката. 

 

3. КОРИШЋЕЊЕ ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ 

ВОДНИХ НАКНАДА 

 

Приходи прикупљени на основу посебних водних накнада се распођују: 70% на рачун посебне 

намјене за воде, а у износу од 30% уплаћују се у буџет јединице локалне самоуправе и могу се 

користити за стручно-техничке послове односно: израду привремених планова управљања водама, 

припрему планова управљања водама, спровођење праћења стања вода, успостављање и рад 

Информационог система, одржавање објеката у власништву јединица локалне самоуправе, спровођење 



превентивних активности у сектору вода, трошкове рада и функционисања јавних предузећа за воде, 

трошкове изградње водних објеката и система. 

Укупно расположива средства за водне накнаде у 2019. години износе 84.055,60 КМ (39.055,60 

КМ + 45.000,00 КМ). Вриједност од 39.055,60 КМ представљају неутрошена средства у 2018. години а 

која ће се намјенски утрошити у 2019. години. Вриједност од  45.000,00 КМ представљају средства 

планирана у буџету за 2019. годину, тако да ће се укупно расположива средства за водне накнаде у 

вриједности од 84.055,60 КМ намјенски користити за одржавање и санацију ријечних корита на 

подручју општине Братунац и то: 

− Уређење корита Слапашничке  ријеке   12.000,00 КМ 

− Уређење обале ријеке Дрине     28.000,00 КМ 

− Уређење корита Глоговске ријеке    12.000,00 KM 

− Уређење обале ријеке Крижевице                     24.000,00 КМ 

− Уређење корита ријеке Јадар       8.055,60 КМ 
 

                     Укупно:                        84.055,60 КМ 

 

 

4. КОНТРОЛА УТРОШКА СРЕДСТАВА 

 

Средства прикупљена у буџет општине на име посебних водних накнада су намјенска и могу се 

користити на начин прописан Законом о водама и овим Програмом. Надзор и координацију над 

спровођењем овог Програма и намјенским трошењем новца од посебних водних накнада вршиће 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске и надлежно oдјељење. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ      ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Број: 01-022- 62/19                                  
Датум: 21.05.2019. год.                                Ђазим Јусуповић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
На основу члана 89. став 6. и 8. Закона о шумама ("Службени гласник Републике Српске" број 75/08 и 

60/13) и члана 36. Статута општине Братунац ("Службени гласник општине Братунац" број: 10/2017), Скупштина 
општине Братунац на сједници одржаној 21.05.2019. године донијела је 

 

 

П Р О Г Р А М 

КОРИШЋЕЊА ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ЗА ШУМЕ У 

2019. ГОДИНИ 

 
 

УВОД 
 

Шуме и шумско земљиште су природна добра од општег интереса и уживају посебну бригу и заштиту 

Републике Српске у погледу спречавања деградације шума, очувања и унапређења постојећих шума, повећања 
површине под шумама, заштиту шума и шумског земљишта, очувања општекорисних функција шума, сталног 

праћења стања шума и сл. Шума је сложена заједница или биогеоценоза (екосистем) шумског дрвећа и шумског 
земљишта које утиче једно на друго, као и на средину у којој се налазе. Шумама и шумским земљиштем газдује се 

у складу са критеријумима и принципима одрживог газдовања.  
Критеријуми за одрживо газдовање шумом су:  

� одржавање и побољшање шумских екосистема и њихов допринос глобалном циклусу угљеника,  

� одржавање здравља и виталности шумског екосистема,  

� одржавање и подстицање производних функција шуме,  

� одржавање, чување и побољшање биолошке разноврсности у шумском екосистему, одржавање и 
побољшање заштитних функција у управљању шумом (посебно земљишта и вода) и  

� одржавању других социјално-економских функција и услова.  

 

 

СРЕДСТВА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ЗА ШУМЕ 
 

Средства посебних намјена за шуме користе се у складу са намјенама из члана 89. став 8. Закона о 

измјенама и допунама Закона о шумама („Службени гласник Републике Српске“, број 60/13), а обезбјеђују се из:  

a) накнада за унапређивање општекорисних функција шума,  

b) накнаде за закуп шумског земљишта у својини Републике и надокнаде за изузимање земљишта из шумске 
производње,  

c) средстава остварених одузимањем и продајом незаконито стечене користи из шуме и предмета којима је 

незаконита радња учињена,  

d) наплаћених средстава за искрчену шуму у поступку промјене намјене шума и шумског земљишта,  

e) буџета Републике Српске и  
f) осталих извора у складу са законом. 

 

 

УПЛАТА ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ЗА ШУМЕ 

 
Према члану 89. став 6. Закона о измјенама и допунама Закона о шумама („Службени гласник Републике 

Српске“, број 60/13) корисник шума и шумског земљишта у својини Републике дужан је да плаћа надокнаду за 
развој неразвијених дијелова општине са којих потичу продати сортименти у износу од 10% финансијских 
средстава остварених продајом шумских дрвних сортимената утврђених по цјеновнику,  по цијенама франко 

камионски пут.  
Ставом 8. истог члана прописано је  следеће: „Надокнада из става 6. овог члана уплаћује се на рачун 

јавних прихода општине или града, а користи се за изградњу, реконструкцију и одржавање инфраструктуре и 
других објеката на руралним подручјима јединице локалне самоуправе са које потичу продати сортименти, а на 
основу годишњег плана о утрошку намјенских средстава који доноси надлежни орган јединице локалне 

самоуправе, уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде“. Накнада се уплаћује 



квартално до 5. у мјесецу за претходни квартал. Уплаћена средства се користе у посебне Законом и Програмом 

утврђене намјене. 
 

 

 

ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ОД ПОСЕБНИХ 

НАКНАДА ЗА ШУМЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
 

На основу плана сјече за 2019. годину ЈП “Шуме Републике Српске“ АД Соколац, ШГ „Дрина“ 

Сребреница, управа Братунац, планирана је укупна сјеча од 13.542 м³ укупне вриједности 1.162.513,00, гдје 10% 
од тог износа у вриједности од 116.251,30 КМ припада општини. Расположива средства у 2019. години ће 

износити 116.251,30 КМ и намјенски ће се утрошити за финансирање следећих активности:  
 

1. Реконструкција и модернизација локалних путева ради откупа малине 

      у подручјима експлоатација шуме .................................................................. 42.600,00 КМ 

2. Уређење спомен обиљежја и мјесне канцеларије у МЗ Јежестица .............. 8.900,00 КМ 

3. Проширење система за наводњавање у МЗ Јежестица, Кравица Факовићи 
............................................................................................................................ 45.250,70 КМ 

4. Уређење мјесне канцеларије и простора за старт Регате "Дрински слалом" у МЗ 

Факовићи............................................................................................................ 19.500,60 КМ 
 

                                                                                          Укупно:                               116.251,30 KM 
 

                
Додјела средстава прикупљених по основу наведених накнада вршиће се на основу конкурса у складу са Законом 

о јавним набавкама, а Скупштина општине овлашћује Начелника општине да може изабрати приоритете, уз 

обавезу да се средства троше за развој неразвијених подручја са којих иста и потичу.  
 
 

 

КОНТРОЛА УТРОШКА СРЕДСТАВА 
 

Средства прикупљена у буџет општине по основу посебних намјена за шуме намјенски ће се користити за 

финансирање активности које су предвиђене Законом о шумама, и Програмом о кориштењу прихода од посебних 
намјена за шуме за 2019. годину. 

Надзор и координацију над спровођењем овиг Програма и намјенским трошењем новца од посебних накнада за 

шуме, вршиће Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС и надлежно одјељење општине 
Братунац.  

 
 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ      ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Број: 01-022- 63/19                                  

Датум: 21.05.2019. год.                                    Ђазим Јусуповић, с.р. 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

На основу члана 36. Статута општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“ бр. 10/17) и 

члана 127. Пословника о раду Скупштине општине Братунац Скупштина општине Братунац („Службени 

гласник општине Братунац“ бр.3/18.), Скупштина општине Братунац на сједници одржаној дана 

21.05.2019. године доноси: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 

 

Усваја се Извјештај о раду општинске управе општине Братунац за 2018. годину, у цијелости. 

 

Члан 2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Братунац“. 

 
 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                   ОПШТИНЕ                      

Број: 01-022-22-56/2019.г.                                                                             

Братунац, 21.05.2019. године                                                                       Ћазим Јусуповић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

На основу члана 36. Статута општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“ бр. 10/17) и 

члана 127. Пословника о раду Скупштине општине Братунац Скупштина општине Братунац („Службени 

гласник општине Братунац“ бр.3/18.), Скупштина општине Братунац на сједници одржаној дана 

21.05.2019. године доноси: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 

 

Усваја се Извјештај о извршењу буџета општине Братунац за период од 01.01. до 31.12.2018. године, у 

цијелости. 

 

Члан 2. 

Саставни дио овог Закључка је Извјештај о извршењу буџета општине Братунац за период од 01.01. до 

31.12.2018. године 

 

Члан 3. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Братунац“. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                   ОПШТИНЕ                      

Број: 01-022-22-55/2019.г.                                                                             

Братунац, 21.05.2019. године                                                                       Ћазим Јусуповић, с.р. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

На основу члана 36. Статута општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“ бр. 10/17) и 

члана 127. Пословника о раду Скупштине општине Братунац Скупштина општине Братунац („Службени 

гласник општине Братунац“ бр.3/18.), Скупштина општине Братунац на сједници одржаној дана 

21.05.2019. године доноси: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 

 

Усваја се информација о раду Правобранилаштва Републике Српске - сједиште замјеника у Власници за 

2018. годину, у цијелости. 

 

Члан 2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Братунац“. 

 

 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                   ОПШТИНЕ                      

Број: 01-022-22-65/2019.г.                                                                             

Братунац, 21.05.2019. године                                                                       Ћазим Јусуповић, с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



На основу члана 36. Статута општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“ бр. 10/17) и 

члана 127. Пословника о раду Скупштине општине Братунац Скупштина општине Братунац („Службени 

гласник општине Братунац“ бр.3/18.), Скупштина општине Братунац на сједници одржаној дана 

21.05.2019. године доноси: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању извјештаја о раду ЈЗУ „Дом здравља“ Братунац за 2018. годину 

 

 
Члан 1. 

 Усваја се извјештај о раду ЈЗУ „Дом здравља“ Братунац за 2018. годину, у цијелости. 
 

Члан 2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Братунац“. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                   ОПШТИНЕ                      

Број: 01-022-22-57/2019.г.                                                                             

Братунац, 21.05.2019. године                                                                       Ћазим Јусуповић, с.р. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 36. Статута општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“ бр. 10/17) и 

члана 127. Пословника о раду Скупштине општине Братунац Скупштина општине Братунац („Службени 

гласник општине Братунац“ бр.3/18.), Скупштина општине Братунац на сједници одржаној дана 

21.05.2019. године доноси: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О усвајању извјештаја о раду ЈУ „Центар за социјални рад“ Братунац за 2018. годину 

 

 
Члан 1. 

 
Усваја се извјештај о раду ЈУ „Центар за социјални рад“ Братунац за 2018. годину. 

 

Члан 2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Братунац“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                   ОПШТИНЕ                      

Број: 01-022-22-59/2019.г.                                                                             

Братунац, 21.05.2019. године                                                                       Ћазим Јусуповић, с.р. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На основу члана 36. Статута општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“ бр. 10/17) и 

члана 127. Пословника о раду Скупштине општине Братунац Скупштина општине Братунац („Службени 

гласник општине Братунац“ бр.3/18.), Скупштина општине Братунац на сједници одржаној дана 

21.05.2019. године доноси: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању извјештаја о раду ЈУ за предшколско васпитање и образовање „Радост“ 

Братунац за 2018. годину 

 

 
Члан 1. 

 

Усваја се извјештај о раду ЈУ за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Братунац за 2018. 

годину, у цијелости. 

 

Члан 2. 

 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Братунац“. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                   ОПШТИНЕ                      

Број: 01-022-22-58/2019.г.                                                                             

Братунац, 21.05.2019. године                                                                       Ћазим Јусуповић, с.р. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



На основу члана 36. Статута општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“ бр. 10/17) и 

члана 127. Пословника о раду Скупштине општине Братунац Скупштина општине Братунац („Службени 

гласник општине Братунац“ бр.3/18.), Скупштина општине Братунац на сједници одржаној дана 

21.05.2019. године доноси: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О неусвајању извјештаја о раду ЈУ „Дом културе“ Братунац за 2018. годину 

 

 
Члан 1. 

 
Не усваја се извјештај о раду  ЈУ „Дом културе“ Братунац за 2018. годину. 

 

Члан 2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Братунац“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                   ОПШТИНЕ                      

Број: 01-022-22-60/2019.г.                                                                             

Братунац, 21.05.2019. године                                                                       Ћазим Јусуповић, с.р. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



На основу члана 36. Статута општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“ бр. 10/17) и 

члана 127. Пословника о раду Скупштине општине Братунац Скупштина општине Братунац („Службени 

гласник општине Братунац“ бр.3/18.), Скупштина општине Братунац на сједници одржаној дана 

21.05.2019. године доноси: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О неусвајању извјештаја  о раду ЈУ „Туристичке организације“ општине Братунац за 

2018. годину 

 

 
Члан 1. 

 

Не усваја се извјештај о раду ЈУ „Туристичке организације“ Братунац за 2018. годину. 

 

Члан 2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Братунац“. 
 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                   ОПШТИНЕ                      

Број: 01-022-22-61/2019.г.                                                                             

Братунац, 21.05.2019. године                                                                       Ћазим Јусуповић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41

 e-mail:bratops

 

 

Број:02-020-1/19 

Дана, 01.03.2019.год. 

 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоупр

члана 67. Статута општине Братунац

општине Братунац доноси : 

 

 

О ПРОШИРЕЊУ БРОЈА КОРИСНИКА СТИПЕНДИЈЕ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

БРАТУНАЦ 

 

 

Овом Одлуком проширује се број корисника стипендије из средстава буџета општине Братунац за 

академску 2018/2019 годину. 

 

Првих 90 студената са листе студената за више године (слабо материјално стање, студенти без 

родитеља и студенти-дјеца инвалида), првих 1

студенти ученици генерације и студенти са просјечном оцјеном 5,00 током средњошколског образовања 

(укупно 6) и сви студенти са листе студената на основу просјек

у износу од 100 КМ за период од 8 (осам) мјесеци почев од 01.0

Сви остали студенти са наведених листа (укупно 3

период од 4 (четири) мјесеца поче

 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења

Братунац. 
 

 

 

 
 

     

 

     

     

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

-НАЧЕЛНИК- 

Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41

mail:bratopst@teol.net   www.bratunacopstina.com

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени Гласник  РС“ бр.97/16) и 

члана 67. Статута општине Братунац-( «Службени гласник општине Братунац», број: 10/2017), Начелник 

О Д Л У К У  

О ПРОШИРЕЊУ БРОЈА КОРИСНИКА СТИПЕНДИЈЕ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

БРАТУНАЦ ЗА АКАДЕМСКУ 2018/2019 

Члан 1. 
Овом Одлуком проширује се број корисника стипендије из средстава буџета општине Братунац за 

Члан 2. 

са листе студената за више године (слабо материјално стање, студенти без 

дјеца инвалида), првих 15 студената са листе студената за прву годину

студенти ученици генерације и студенти са просјечном оцјеном 5,00 током средњошколског образовања 

и сви студенти са листе студената на основу просјека оцјена (укупно 21)

у износу од 100 КМ за период од 8 (осам) мјесеци почев од 01.03.2019 до 31.10.201

Сви остали студенти са наведених листа (укупно 36) примаће стипендију у износу од 100 КМ за 

период од 4 (четири) мјесеца почев од 01.03.2019. до 30.06.2019.године 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у Службеном Гласнику општине 

             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

             ______________________

                            Недељко Млађеновић, дипл.инг.маш

76; факс:+387(56)41-03-37: 

www.bratunacopstina.com 

ави („Службени Гласник  РС“ бр.97/16) и 

( «Службени гласник општине Братунац», број: 10/2017), Начелник 

О ПРОШИРЕЊУ БРОЈА КОРИСНИКА СТИПЕНДИЈЕ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

 

Овом Одлуком проширује се број корисника стипендије из средстава буџета општине Братунац за 

са листе студената за више године (слабо материјално стање, студенти без 

са листе студената за прву годину,као и 

студенти ученици генерације и студенти са просјечном оцјеном 5,00 током средњошколског образовања 

(укупно 21) примаће стипендију 

31.10.2019.године. 

) примаће стипендију у износу од 100 КМ за 

,а објавиће се у Службеном Гласнику општине 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

______________________ 

дељко Млађеновић, дипл.инг.маш.с.р. 



 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Ул Светог Саве 88,тел.+387(56)41-0076;факс:+387(56)41-03-37;e-mail;bratopst@teol.net 
www.bratunacopstina.com 

 

 

 

        На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 2018 

годину(„Службени билтен општине Братунац“број 10/17),Начелник општине  доноси: 

 
 

                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 

    1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 

дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 533КМ                                                                                                   

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 

-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 

-буџетска резерва у износу од 533КМ, 

-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на позицију : 

-415200“Остали грантови“  у износу од 500КМ за помоћ Пејић Мири за штампање књиге и средства у 

износу од 33КМ за пружање помоћи породицама палих бораца ,ратних војних инвалида  и цивилних 

жртава рата  како би извршили откуп станова које су добили нса кориштење (1 корисник) –трошкови 

код РГУ. 

 

  3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности. 

 
   4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 

Братунац“ 

 

 

 

 

    Број 02-020-210-13/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

    Братунац,31.07.2018 године 

                                                                                                                 Недељко Млађеновић с.р. 

 

 



 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Ул Светог Саве 88,тел.+387(56)41-0076;факс:+387(56)41-03-37;e-mail;bratopst@teol.net 
www.bratunacopstina.com 

 

 

 

        На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 2018 

годину(„Службени билтен општине Братунац“број 10/17),Начелник општине  доноси: 

 
 

                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 

    1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 

дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 2.300КМ                                                                                                   

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 

-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 

-буџетска резерва у износу од 2.300КМ, 

-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на позицију : 

-415200“Остали грантови“  у износу од 700КМ за помоћ Бунијевац Милици, студенту кинеског 

језика,одлазак у Кину,                                                                                                                                                       

-415200 „Средства за спорт“у износу од 1.600КМ за КК Братунац за организацију спортских игара. 

 

  3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности. 

 

   4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 

 

 

 

 

    Број 02-020-210-14/18                                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

    Братунац,31.08.2018 године 

                                                                                                                 Недељко Млађеновић 

 



Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41

 e-mail:bratops

 

        На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16

годину(„Службени билтен општине Братунац“

 
 

                                                          

                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

 

 

    1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за

дјелатности(организациони код 0015

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се 

-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0

-буџетска резерва у износу од 4.233

-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код

-415200“Остали грантови“  у износу од 800КМ за лијечење Илић Милије због уједа пса луталице

-415200“Остали грантови“  у износу од 33КМ  за пружање помоћи породицама палих бораца ,ратних 

војних инвалида  и цивилних жртава рата  како

(1 корисник) –трошкови код РГУ.
-415200“Остали грантови“  у износу од 3.400КМ  за награде најуспјешнијим студентима.

 

  3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за п

друштвене дјелатности. 

 

   4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 

Братунац“ 

 

 

 

 

    Број 02-020-210-15/18                                            

    Братунац,29.09.2018 године 

                                                                                                                 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

-НАЧЕЛНИК- 

Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41

mail:bratopst@teol.net   www.bratunacopstina.com

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 20

годину(„Службени билтен општине Братунац“број 10/17),Начелник општине  доноси:

                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 

015150) у износу од 4.233КМ                                                                                                   

дства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава :

са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције :

4.233КМ, 

за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015

“Остали грантови“  у износу од 800КМ за лијечење Илић Милије због уједа пса луталице

“Остали грантови“  у износу од 33КМ  за пружање помоћи породицама палих бораца ,ратних 

војних инвалида  и цивилних жртава рата  како би извршили откуп станова које су добили на кориштење 

трошкови код РГУ. 
“Остали грантови“  у износу од 3.400КМ  за награде најуспјешнијим студентима.

3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за п

4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 

                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                 Недељко Млађеновић

76; факс:+387(56)41-03-37: 

www.bratunacopstina.com 

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 2018 

број 10/17),Начелник општине  доноси: 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

привреду и друштвене 

4.233КМ                                                                                                   

средстава : 

110) са позиције : 

015150)  на позицију : 

“Остали грантови“  у износу од 800КМ за лијечење Илић Милије због уједа пса луталице 

“Остали грантови“  у износу од 33КМ  за пружање помоћи породицама палих бораца ,ратних 

би извршили откуп станова које су добили на кориштење 

“Остали грантови“  у износу од 3.400КМ  за награде најуспјешнијим студентима. 

3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 

4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић с.р. 



Ул.Светог Саве 88 Братунац, 

 e-mail:bratops

 

       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник

РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16

2018годину(„Службени гласник општине Братунац“број 

 
 

 

                                                          

                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

 

 

    1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за

дјелатности(организациони код 0015
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава :

-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0

-буџетска резерва у износу од 3.505КМ,

-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0

-415200  „ текући грантови појединцима“  у износу од 3.400КМ за плаћање алтернативног смјештаја за 

јул,август,септембар и октобар  201

Слобе Ћирковић , Дејана Симића  и  Милован Ђурковића,  чије су  куће оштећене у поплавама.

-415200 „Остали грантови“  у износу од 105КМ за пружање помоћи породицама палих бораца ,ратних 

војних инвалида  и цивилних жртава рата  како би и

(1 корисник) –трошкови код Основног суда у Сребреници.

 

 

  3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности. 

 

   4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 

 

 

 

 

    Број 02-020-210-16/18                                                                        

    Братунац,31.10.2018 године 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

-НАЧЕЛНИК- 

Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41

mail:bratopst@teol.net   www.bratunacopstina.com

 

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник

121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 

годину(„Службени гласник општине Братунац“број 10/17),Начелник општине  доноси: 

                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 

015150) у износу од 3.505КМ                                          
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава :

са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције :

3.505КМ, 

за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015

415200  „ текући грантови појединцима“  у износу од 3.400КМ за плаћање алтернативног смјештаја за 

2018године за породице: Стојана Милинковића

Слобе Ћирковић , Дејана Симића  и  Милован Ђурковића,  чије су  куће оштећене у поплавама.

415200 „Остали грантови“  у износу од 105КМ за пружање помоћи породицама палих бораца ,ратних 

војних инвалида  и цивилних жртава рата  како би извршили откуп станова које су добили на кориштење 

трошкови код Основног суда у Сребреници. 

3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 

даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 

                                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                  Недељко Млађеновић

76; факс:+387(56)41-03-37: 

www.bratunacopstina.com 

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 

),Начелник општине  доноси:  

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

привреду и друштвене 

3.505КМ                                                                                             
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 

110) са позиције : 

015150)  на позицију : 

415200  „ текући грантови појединцима“  у износу од 3.400КМ за плаћање алтернативног смјештаја за 

године за породице: Стојана Милинковића ,Драгана Ћирковића 

Слобе Ћирковић , Дејана Симића  и  Милован Ђурковића,  чије су  куће оштећене у поплавама. 

415200 „Остали грантови“  у износу од 105КМ за пружање помоћи породицама палих бораца ,ратних 

звршили откуп станова које су добили на кориштење 

3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 

даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић с.р. 



Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41

 e-mail:bratops

       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16

2018годину(„Службени гласник општине Братунац“број 

 

 

                                                         

                                                                

                                                             
                                   О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА

 

                                                                

 

     1. Одобрава се реалокација средстава  

Братунац (организациони код 0818022

2018године, у износу од 1.180,00КМ и то:

-са позиције: 

- 412500 „Расходи за текуће одржавање осталих грађевин

режијски материјал“ у износу од 750,00КМ.

-412900“Остали некласификовани расходи“ на позицију 

износу од 200,00КМ. 

-412900“Остали некласификовани  расходи“ на позицију 
посредовања и осигурања“ у износу од 230,00КМ.

 

 

  2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије и ЈУ Народна библиотека Братунац

 

   3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном глас

Братунац“. 

  

 

 

 

    Број 02-020-210-28/18                                           

    Братунац,31.12.2018године 

                                                                                              

 

 
 
 
 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

-НАЧЕЛНИК- 

Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41

mail:bratopst@teol.net   www.bratunacopstina.com
 

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 

годину(„Службени гласник општине Братунац“број 10/17),Начелник општине  доноси: 

 

                                                                Р Ј Е Ш Е Њ Е 

      

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

                   

1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру  буџетског корисника ЈУ Народна библиотека 

818022)у планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децемб

године, у износу од 1.180,00КМ и то: 

412500 „Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката“ на  позицију 

режијски материјал“ у износу од 750,00КМ. 

412900“Остали некласификовани расходи“ на позицију 412300„Расходи за режијски материјал“ у 

412900“Остали некласификовани  расходи“ на позицију 412700„Расходи за услуге финансијског 
посредовања и осигурања“ у износу од 230,00КМ. 

2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије и ЈУ Народна библиотека Братунац

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном глас

                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                     Недељко Млађеновић 

76; факс:+387(56)41-03-37: 

www.bratunacopstina.com 

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 

),Начелник општине  доноси:  

буџетског корисника ЈУ Народна библиотека 

планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембра 

ских објеката“ на  позицију 412300„Расходи за 

2300„Расходи за режијски материјал“ у 

700„Расходи за услуге финансијског 

2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије и ЈУ Народна библиотека Братунац 

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић с.р. 



Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41

 e-mail:bratops

 

       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16

2018годину(„Службени гласник општине Братунац“број 

 
 

                                                         

                                                                

                                                         
                                   О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА

 

                                                                

 

     1. Одобрава се реалокација средстава  

Братунац (организациони код 0818022

2018године, у износу од 1.180,00КМ и то:

-са позиције: 

- 412500 „Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката“ на  позицију 

режијски материјал“ у износу од 750,00КМ.

-412900“Остали некласификовани расходи“ на позицију 

износу од 200,00КМ. 
-412900“Остали некласификовани  расходи“ на позицију 

посредовања и осигурања“ у износу од 230,00КМ.

 

 

  2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије и ЈУ Народна библиотека Братунац

 

   3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 

Братунац“. 

  

 

 

 

    Број 02-020-210-28/18                                  

    Братунац,31.12.2018године 

                                                                                                     

 

 
 

 

 

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

-НАЧЕЛНИК- 

Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41

mail:bratopst@teol.net   www.bratunacopstina.com

 

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 

годину(„Службени гласник општине Братунац“број 10/17),Начелник општи

 

                                                                Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

                   

1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру  буџетског корисника ЈУ Народна библиотека 

818022)у планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децемб

године, у износу од 1.180,00КМ и то: 

412500 „Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката“ на  позицију 

режијски материјал“ у износу од 750,00КМ. 

412900“Остали некласификовани расходи“ на позицију 412300„Расходи за режијски материјал“ у 

412900“Остали некласификовани  расходи“ на позицију 412700„Расходи за услуге финансијског 

посредовања и осигурања“ у износу од 230,00КМ. 

За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије и ЈУ Народна библиотека Братунац

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 

                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                     Недељко Млађеновић 

76; факс:+387(56)41-03-37: 

www.bratunacopstina.com 

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 

),Начелник општине  доноси:  

буџетског корисника ЈУ Народна библиотека 

раном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембра 

412500 „Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката“ на  позицију 412300„Расходи за 

2300„Расходи за режијски материјал“ у 

2700„Расходи за услуге финансијског 

За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије и ЈУ Народна библиотека Братунац 

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић с.р. 



Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41

 e-mail:bratops

 

 

На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 20

годину(„Службени билтен општине Братунац“број 10/17),Начелник општине  доноси:

 

 

                                                          

                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

 

 

 1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности(организациони код 0015

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава :

-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0

-буџетска резерва у износу од 7.720

-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0

-416100“ Грантови појединцима“  у износу од 

пружање помоћи породицама палих бораца,ратних војних инвалида и цивилни

извршили откуп станова које су добили на кориштење(1 корисник)

Средства ће се искористити за плаћање таксе у Основном суду Сребреница.

-415200  „ Остали грантови“у износу од 850КМ за плаћање алтернативног смјештаја за 
2018године за породице: Стојана Милинковића ,Драгана Ћирковића Слобе Ћирковић , Дејана Симића  и  

Милован Ђурковића,  чије су  куће оштећене у поплавама.

-415200 „Средства за спорт“ у износу од 6.765КМ.Средства су дозначена СШЦ Братунац за закуп 

спортске дворане за тренинге и утакмице КК Братунац и ЖОК. 

 

 

 3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности. 

 

 4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 

Братунац“ 

 

 

 

 

 
Број:02-020-210-18/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Братунац,31.12.2018године                                       

                                                                                                             

 

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

-НАЧЕЛНИК- 

Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41

mail:bratopst@teol.net   www.bratunacopstina.com

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 20

годину(„Службени билтен општине Братунац“број 10/17),Начелник општине  доноси:

                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
015150) у износу од 7.720КМ                                     

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава :

са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције :

7.720КМ, 

за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015

“ Грантови појединцима“  у износу од 105КМ.Средства у износу од 

породицама палих бораца,ратних војних инвалида и цивилни

извршили откуп станова које су добили на кориштење(1 корисник). 

Средства ће се искористити за плаћање таксе у Основном суду Сребреница.

415200  „ Остали грантови“у износу од 850КМ за плаћање алтернативног смјештаја за 
дине за породице: Стојана Милинковића ,Драгана Ћирковића Слобе Ћирковић , Дејана Симића  и  

Милован Ђурковића,  чије су  куће оштећене у поплавама. 

415200 „Средства за спорт“ у износу од 6.765КМ.Средства су дозначена СШЦ Братунац за закуп 

за тренинге и утакмице КК Братунац и ЖОК.  

3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 

4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 

18/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Братунац,31.12.2018године                                        

                                                                                                             Недељко Млађеновић с.р.

76; факс:+387(56)41-03-37: 

www.bratunacopstina.com 

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник РС“,број:121/12, 

Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 2018 

годину(„Службени билтен општине Братунац“број 10/17),Начелник општине  доноси: 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
150) у износу од 7.720КМ                                                                                             

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 

110) са позиције : 

015150)  на позицију : 

КМ.Средства у износу од 105КМ ће се употребити  за 

породицама палих бораца,ратних војних инвалида и цивилних жртава рата како би 

Средства ће се искористити за плаћање таксе у Основном суду Сребреница. 

415200  „ Остали грантови“у износу од 850КМ за плаћање алтернативног смјештаја за децембар 
дине за породице: Стојана Милинковића ,Драгана Ћирковића Слобе Ћирковић , Дејана Симића  и  

415200 „Средства за спорт“ у износу од 6.765КМ.Средства су дозначена СШЦ Братунац за закуп 

3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 

4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 

18/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Недељко Млађеновић с.р. 



Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41

 e-mail:bratops

 

       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16

2018годину(„Службени билтен општине Братунац“број 

 

 

                                                          

                                   О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА

 

 

     1. Одобрава се реалокација средстава између буџетског корисника

(организациони код 0015301) и буџетског корисника 

код 0015300)  у планираном оквиру, за период од 1.јануара до 3

износу од 12.200,00 КМ и то: 
-са позиције: 

-412200  „Расходи  за комуналне услуге“на  позицију    

износу од 5.600,00КМ.   

-416300“Смјештај у домове социјално угрожених лица“

трошкова и осталих личмих прихода по основу  рада“ у износу 3.000,00КМ .

-416100 „Текући програми социјалне помоћи“ на позицију 412900 “Остали некласификовани расходи“ у 

износу од 3.600,00КМ.  

 

 

    2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије и ЈУ Центар за социјални рад Братунац.

 

    3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику  општине 

Братунац“. 

 

    Број 02-020-210-27/18                                        

    Братунац,31.12.2018године                                                    
 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

-НАЧЕЛНИК- 

Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41

mail:bratopst@teol.net   www.bratunacopstina.com

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 

годину(„Службени билтен општине Братунац“број 10/17),Начелник општине  доноси: 

     Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

1. Одобрава се реалокација средстава између буџетског корисника Трошкови социјалне заштите 

(организациони код 0015301) и буџетског корисника  Центар за социјални рад 

код 0015300)  у планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембра 201

412200  „Расходи  за комуналне услуге“на  позицију    411100”Расходи за бруто плате запослених“ у  

416300“Смјештај у домове социјално угрожених лица“ на позицију 411200“Расходи  за бр

трошкова и осталих личмих прихода по основу  рада“ у износу 3.000,00КМ .

416100 „Текући програми социјалне помоћи“ на позицију 412900 “Остали некласификовани расходи“ у 

е Рјешења задужује се Одјељење за финансије и ЈУ Центар за социјални рад Братунац.

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику  општине 

                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                   Недељко Млађеновић 

                                                                                              

76; факс:+387(56)41-03-37: 

www.bratunacopstina.com 

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

ета општине Братунац за 

),Начелник општине  доноси:  

Трошкови социјалне заштите 

Центар за социјални рад Братунац(организациони 

1 децембра 2018 године, у укупном 

Расходи за бруто плате запослених“ у  

1200“Расходи  за бруто накнаде 

трошкова и осталих личмих прихода по основу  рада“ у износу 3.000,00КМ . 

416100 „Текући програми социјалне помоћи“ на позицију 412900 “Остали некласификовани расходи“ у 

е Рјешења задужује се Одјељење за финансије и ЈУ Центар за социјални рад Братунац. 

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику  општине 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић с.р. 



Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41

 e-mail:bratops

       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16

2018годину(„Службени гласник општине Братунац“број 

 

 

                                                         

                                                                

                                                             
                                   О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА

 

                                                                

 

     1. Одобрава се реалокација средстава  

(организациони код 0015140)у планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембра  201

износу од 4.000,00КМ и то: 

-са позиције: 

- 411100 „Расходи за бруто плате запослених“ на  позицију 

и осталих личних примања по основу рада“ у износу од 4.000,00КМ.

 

 

    2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије .
 

    3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 

Братунац“. 

  

 

 

 

    Број 02-020-210-24/18                                           

    Братунац,31.12.2018године 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

-НАЧЕЛНИК- 

Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41

mail:bratopst@teol.net   www.bratunacopstina.com
 

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 

годину(„Службени гласник општине Братунац“број 10/17),Начелник општине  доноси: 

 

                                                                Р Ј Е Ш Е Њ Е 

      

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

                   

1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру  буџетског корисника Одјељење за финансије 

планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембра  201

00 „Расходи за бруто плате запослених“ на  позицију 411200„Расходи за бруто накнаде запослених 

и осталих личних примања по основу рада“ у износу од 4.000,00КМ. 

2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије . 

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 

                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                          Недељко Млађеновић с.р.

76; факс:+387(56)41-03-37: 

www.bratunacopstina.com 

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 

),Начелник општине  доноси:  

буџетског корисника Одјељење за финансије 

планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембра  2018године, у 

„Расходи за бруто накнаде запослених 

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић с.р. 



Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41

 e-mail:bratops

 

       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник

РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16

2018годину(„Службени билтен општине Братунац“број 

 

 

                                                          

                                   О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА

 

 

     1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника ЈУ за предшколско васпитање и 

образовање „Радост“Братунац(организациони код 0015400)  у планираном оквиру, за период од 

1.јануара до 31 децембра 2018 године, у укупном износу од 

-са позиције: 
-412200”Расходи за комуналне услуге“ на позицију 

610,00КМ.   

-412600“Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи“

материјал“ у износу 310,00КМ.   

-412600“Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи“

материјал за посебне потребе“ у износу 200,00КМ.

-412900“Остали некласификовани расходи“ на позицију позицију 

за посебне потребе“ у износу 2.050,00КМ. 

-412600“Расходи по основу путовања и смјешта

одржавање“ у износу 40,00КМ.   

-412700“Расходи за услуге осигурања“ на позицију 412500“Расходи  за текуће одржавање“ у износу 

580,00КМ   

-511300 “Издаци за нававку постројења и опреме“

износу 430,00КМ .  

-638100“Издаци за накнаде плате за врујеме боловања који се рефундира од фонда обавезног социјалног 

осигурања“ на позицију 412500“Расходи  за текуће одржавање“ у износу 850,00КМ . 
-638100“Издаци за накнаде плате за врујеме боловања који се рефундира од фонда обавезног социјалног 

осигурања“ на позицију 411100“Расходи  за брито плате“ у износу 1.910,00КМ . 

-638100“Издаци за накнаде плате за врујеме боловања који се рефундира од фонда обавезног социјалног 

осигурања“ на позицију 411200“Расходи  за брито накнаде трошкова и осталих личмих прихода по 

основу  рада“ у износу 1.220,00КМ . 

-412900“Остали некласификовани расходи“ на позицију 411200“Расходи  за бруто накнаде трошкова и 

осталих личмих прихода по основу  

 -412900“Остали некласификовани расходи“ на позицију 412300“Расходи  за режијски материјал“ у 

износу 1.500,00КМ.  

 

 

 

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

-НАЧЕЛНИК- 

Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41

mail:bratopst@teol.net   www.bratunacopstina.com

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник

121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 

годину(„Службени билтен општине Братунац“број 10/17),Начелник општине  доноси: 

     Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника ЈУ за предшколско васпитање и 

(организациони код 0015400)  у планираном оквиру, за период од 

године, у укупном износу од 8.200,00 КМ и то:

Расходи за комуналне услуге“ на позицију 411300“Расходи  за режијски материјал“ у износу 

412600“Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи“ на позицију 411300“Расходи  за режијски 

412600“Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи“ на позицију 412400“Расходи  за остали 

материјал за посебне потребе“ у износу 200,00КМ. 

412900“Остали некласификовани расходи“ на позицију позицију 412400“Расходи  за остали материјал 

за посебне потребе“ у износу 2.050,00КМ.  

412600“Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи“ на позицију 412500“Расходи  за текуће 

412700“Расходи за услуге осигурања“ на позицију 412500“Расходи  за текуће одржавање“ у износу 

Издаци за нававку постројења и опреме“ на позицију 412500“Расходи  за текуће одржавање“ у 

638100“Издаци за накнаде плате за врујеме боловања који се рефундира од фонда обавезног социјалног 

на позицију 412500“Расходи  за текуће одржавање“ у износу 850,00КМ . 
плате за врујеме боловања који се рефундира од фонда обавезног социјалног 

00“Расходи  за брито плате“ у износу 1.910,00КМ . 

638100“Издаци за накнаде плате за врујеме боловања који се рефундира од фонда обавезног социјалног 

на позицију 411200“Расходи  за брито накнаде трошкова и осталих личмих прихода по 

основу  рада“ у износу 1.220,00КМ .  

412900“Остали некласификовани расходи“ на позицију 411200“Расходи  за бруто накнаде трошкова и 

осталих личмих прихода по основу  рада“ у износу 2,790,00КМ.  

412900“Остали некласификовани расходи“ на позицију 412300“Расходи  за режијски материјал“ у 

76; факс:+387(56)41-03-37: 

www.bratunacopstina.com 

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 

),Начелник општине  доноси:  

1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника ЈУ за предшколско васпитање и 

(организациони код 0015400)  у планираном оквиру, за период од 

00 КМ и то: 

1300“Расходи  за режијски материјал“ у износу 

1300“Расходи  за режијски 

2400“Расходи  за остали 

2400“Расходи  за остали материјал 

12500“Расходи  за текуће 

412700“Расходи за услуге осигурања“ на позицију 412500“Расходи  за текуће одржавање“ у износу 

сходи  за текуће одржавање“ у 

638100“Издаци за накнаде плате за врујеме боловања који се рефундира од фонда обавезног социјалног 

на позицију 412500“Расходи  за текуће одржавање“ у износу 850,00КМ .  
плате за врујеме боловања који се рефундира од фонда обавезног социјалног 

00“Расходи  за брито плате“ у износу 1.910,00КМ .  

638100“Издаци за накнаде плате за врујеме боловања који се рефундира од фонда обавезног социјалног 

на позицију 411200“Расходи  за брито накнаде трошкова и осталих личмих прихода по 

412900“Остали некласификовани расходи“ на позицију 411200“Расходи  за бруто накнаде трошкова и 

412900“Остали некласификовани расходи“ на позицију 412300“Расходи  за режијски материјал“ у 



 

 

 

    2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије и ЈУ за предшколско васпитање и 

образовање „Радост“ Братунац. 

 

    3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику  општине 

Братунац“. 

 

    Број 02-020-210-23/18                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

    Братунац,31.12.2018године                                                    Недељко Млађеновић с.р. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41

 e-mail:bratops

 

       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник

РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16

2018годину(„Службени билтен општине Братунац“број 

                                                               

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА

 

                                                                

 

     1. Одобрава се реалокација средстава  

управу(организациони код 0015130)
2018године, у износу од 13.000,00КМ и то:

-са позиције: 

- 412500 „Расходи за текуће одржавање зграда“ на  позицију 

у износу од 13.000,00КМ. 

 

 

    2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије  и Одјељење за општу управу.

 

    3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 

Братунац“. 

  

 

 

 

    Број 02-020-210-25/18                                           

    Братунац,31.12.2018године 
                                                                                                      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

-НАЧЕЛНИК- 

Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41
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Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник

121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 

годину(„Службени билтен општине Братунац“број 10/17),Начелник општине  доноси: 

                                                                

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА

                   

1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру  буџетског корисника Одјељење за општу 

управу(организациони код 0015130)у планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децемб
,00КМ и то: 

412500 „Расходи за текуће одржавање зграда“ на  позицију 412600„Расходи по основу утрошка горива“ 

2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије  и Одјељење за општу управу.

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 

                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                         Недељко Млађеновић 

76; факс:+387(56)41-03-37: 

www.bratunacopstina.com 

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 

),Начелник општине  доноси:  

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

буџетског корисника Одјељење за општу 

планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембра 

„Расходи по основу утрошка горива“ 

2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије  и Одјељење за општу управу. 

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић  с.р. 



Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41

 e-mail:bratops

 

       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник

РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16

2018годину(„Службени билтен општине Братунац“број 

 

                                                         

                                                                

                                                             
                                   О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА

 

                                                                

 

     1. Одобрава се реалокација средстава између буџетског корисника Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности(организациони код 0015150) на буџетског корисника ЈУ за предшколско 
образовање и васпитање „ Радост“ Братунац, у износу од 3.000,00КМ и то:

-са позиције: 

- 415200 „Средства за запошљавање младих“ на  позицију 4111„ расходи за бруто плате“ у износу од 

1.400,00КМ. 

- 415200 „Средства за запошљавање младих“ на  позицију 4113„ расходи за отпремнине и једнократне 

помоћи(бруто)“ у износу од 500,00КМ.

- 415200 „Средства за запошљавање младих“ на  позицију 4123„ расходи за режијски материјал“ у 

износу од 600,00КМ. 

 

    2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије и Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности. 

 

    3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 

Братунац“. 

  

 
 

 

    Број 02-020-210-22/18                                           

    Братунац,31.12.2018године 

                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

-НАЧЕЛНИК- 

Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41

mail:bratopst@teol.net   www.bratunacopstina.com

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник

121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 

годину(„Службени билтен општине Братунац“број 10/17),Начелник општине  доноси: 

 

                                                                Р Ј Е Ш Е Њ Е 

      

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

                   

1. Одобрава се реалокација средстава између буџетског корисника Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности(организациони код 0015150) на буџетског корисника ЈУ за предшколско 
образовање и васпитање „ Радост“ Братунац, у износу од 3.000,00КМ и то: 

415200 „Средства за запошљавање младих“ на  позицију 4111„ расходи за бруто плате“ у износу од 

415200 „Средства за запошљавање младих“ на  позицију 4113„ расходи за отпремнине и једнократне 

помоћи(бруто)“ у износу од 500,00КМ. 

415200 „Средства за запошљавање младих“ на  позицију 4123„ расходи за режијски материјал“ у 

2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије и Одјељење за привреду и друштвене 

даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 

                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                          Недељко Млађеновић 

76; факс:+387(56)41-03-37: 

www.bratunacopstina.com 

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 

),Начелник општине  доноси:  

1. Одобрава се реалокација средстава између буџетског корисника Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности(организациони код 0015150) на буџетског корисника ЈУ за предшколско 
 

415200 „Средства за запошљавање младих“ на  позицију 4111„ расходи за бруто плате“ у износу од 

415200 „Средства за запошљавање младих“ на  позицију 4113„ расходи за отпремнине и једнократне 

415200 „Средства за запошљавање младих“ на  позицију 4123„ расходи за режијски материјал“ у 

2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије и Одјељење за привреду и друштвене 

даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић с.р.  



Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41

 e-mail:bratops

 

       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник

РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16

2018годину(„Службени билтен општине Братунац“број 

                                                                

                                                             
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА

 

                                                                

 

     1. Одобрава се реалокација средстава  

(организациони код 0815067)у планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембра 201

износу од 3.900,00КМ и то: 
-са позиције: 

- 411200 „Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада“ на  

позицију 412200„Расходи за комуналне услуге“ у износу од 3.600,00КМ.

 

-412600“Расходи по основу утрошка горива“ на п

од 100,00КМ.  

 

-411400“Расходи по основу утрошка горива“ на позицију 

помоћи“ у износу од 200,00КМ.  

 

 

 

  2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије и СШЦ Братунац

 

   3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 

Братунац“. 
  

 

 

 

    Број 02-020-210-20/18                                           

    Братунац,31.12.2018године 

                                                                                              

 

 
 

 

 

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

-НАЧЕЛНИК- 

Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41

mail:bratopst@teol.net   www.bratunacopstina.com

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник

121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 

годину(„Службени билтен општине Братунац“број 10/17),Начелник општине  доноси: 

                                                                 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

      

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА

                   

1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру  буџетског корисника   СШЦ 

планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембра 201

411200 „Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада“ на  

2200„Расходи за комуналне услуге“ у износу од 3.600,00КМ. 

412600“Расходи по основу утрошка горива“ на позицију 412200„Расходи за комуналне услуге“ у износу 

411400“Расходи по основу утрошка горива“ на позицију 411400„Расходи за отпремнине и једнократне 

2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије и СШЦ Братунац

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 

                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                              Недељко Млађеновић 

76; факс:+387(56)41-03-37: 

www.bratunacopstina.com 

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 

),Начелник општине  доноси:  

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

СШЦ Братунац 

планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембра 2018године, у 

411200 „Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада“ на  

2200„Расходи за комуналне услуге“ у износу 

11400„Расходи за отпремнине и једнократне 

2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије и СШЦ Братунац 

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић допл.инж.маш. 



Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41

 e-mail:bratops

 

       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник

РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16

2018годину(„Службени билтен општине Братунац“број 

                                          

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА

               

 

     1. Одобрава се реалокација средстава  

(организациони код 0815067)у планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31

износу од 8.100,00КМ и то: 

-са позиције: 
- 411400”Расходи за отпремнине и једнократне помоћи“ на позицију 411200 „Расходи за бруто накнаде 

трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада“  у износу од 200,00КМ.

-412500“Расходи за текуће одржавање осталих грађ.објеката“ на позицију позицију 411200 „Расходи за 

бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада“  у износу од 

2.800,00КМ. 

-412700“Расходи за услуге финансијског посредовања и осигурања“на 

бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада“  у износу од 600,00КМ.

-412900“Остали некласификовани расходи“ на позицију 411200 „Расходи за бруто накнаде трошкова и 

осталих личних примања запослених 

-511300“Издаци за набавку постројења и опреме“

трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада“  у износу од 1.000,00КМ.

 

 

  2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије и СШЦ Братунац

 

   3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 
Братунац“. 

  

    Број 02-020-210-21/18                                           

    Братунац,31.12.2018године                                              Недељко Млађеновић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

-НАЧЕЛНИК- 

Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41

mail:bratopst@teol.net   www.bratunacopstina.com

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник

121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 

годину(„Службени билтен општине Братунац“број 10/17),Начелник општине  доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА

1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру  буџетског корисника   СШЦ 

планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31

Расходи за отпремнине и једнократне помоћи“ на позицију 411200 „Расходи за бруто накнаде 

трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада“  у износу од 200,00КМ.

асходи за текуће одржавање осталих грађ.објеката“ на позицију позицију 411200 „Расходи за 

бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада“  у износу од 

412700“Расходи за услуге финансијског посредовања и осигурања“на позицију 411200 „Расходи за 

бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада“  у износу од 600,00КМ.

412900“Остали некласификовани расходи“ на позицију 411200 „Расходи за бруто накнаде трошкова и 

осталих личних примања запослених по основу рада“  у износу од 3.500,00КМ.

511300“Издаци за набавку постројења и опреме“ на позицију 411200 „Расходи за бруто накнаде 

трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада“  у износу од 1.000,00КМ.

2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије и СШЦ Братунац

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 

                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

.2018године                                              Недељко Млађеновић 

76; факс:+387(56)41-03-37: 

www.bratunacopstina.com 

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 

),Начелник општине  доноси:  

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

СШЦ Братунац 

планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембра 2018године, у 

Расходи за отпремнине и једнократне помоћи“ на позицију 411200 „Расходи за бруто накнаде 

трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада“  у износу од 200,00КМ. 

асходи за текуће одржавање осталих грађ.објеката“ на позицију позицију 411200 „Расходи за 

бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада“  у износу од 

позицију 411200 „Расходи за 

бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада“  у износу од 600,00КМ. 

412900“Остали некласификовани расходи“ на позицију 411200 „Расходи за бруто накнаде трошкова и 

по основу рада“  у износу од 3.500,00КМ. 

на позицију 411200 „Расходи за бруто накнаде 

трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада“  у износу од 1.000,00КМ. 

2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије и СШЦ Братунац 

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

.2018године                                              Недељко Млађеновић с.р. 



Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41

 e-mail:bratops

 

 

На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16

2018годину(„Службени гласник општине Братунац“број 

 

 

                                                         

                                                                

                                                             
                                   О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА

 

                                                                

 
     1. Одобрава се реалокација средстава  

и стамбено комуналне дјелатности(организациони код 0015160)

1.јануара до 31 децембра 2018године, у износу од 200

-са позиције: 

- 511200 „Реконструкција и модернизација локалних и некатегорисаних путева“ на  позицију 

412500„Расходи за текуће одржавање објеката друмског саобраћаја“ у износу од 200.000,00КМ.

 

 

    2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије и

стамбено комуналне дјелатности. 

 

    3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 

Братунац“. 

  

 

 
 

    Број 02-020-210-26/18                                           

    Братунац,31.12.2018године 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

-НАЧЕЛНИК- 

Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41

mail:bratopst@teol.net   www.bratunacopstina.com

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 

годину(„Службени гласник општине Братунац“број 10/17),Начелник општине  доноси: 

 

                                                                Р Ј Е Ш Е Њ Е 

      

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

                   

1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру  буџетског корисника Одјељење за просторно уређење 

и стамбено комуналне дјелатности(организациони код 0015160)у планираном оквиру, за период од 

године, у износу од 200.000,00КМ и то: 

ија и модернизација локалних и некатегорисаних путева“ на  позицију 

„Расходи за текуће одржавање објеката друмског саобраћаја“ у износу од 200.000,00КМ.

2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије и Одјељење за просторно уређење и 

 

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 

                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                      Недељко Млађеновић 

факс:+387(56)41-03-37: 

www.bratunacopstina.com 

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 

),Начелник општине  доноси:  

буџетског корисника Одјељење за просторно уређење 

планираном оквиру, за период од 

ија и модернизација локалних и некатегорисаних путева“ на  позицију 

„Расходи за текуће одржавање објеката друмског саобраћаја“ у износу од 200.000,00КМ. 

Одјељење за просторно уређење и 

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић с.р. 



Ул.Светог Саве 88 Братунац, 

 e-mail:bratops

 

 На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16

2018годину(„Службени гласник општине Братунац“број 

 

 

 

                                                          

                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

 

 

    1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за
дјелатности(организациони код 0015

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава :

-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0

-буџетска резерва у износу од 24.5

-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0

-415200  „ Остали грантови“у износу од 850КМ за плаћање алтернативног смјештаја за 

2018године за породице: Стојана Милинковића

Милован Ђурковића,  чије су  куће оштећене у поплавама.

-415200 „Средства за спорт“  у износу од 16.710КМ 

Братунац и ЖОК.                                                  
487900 „Трансфери осталим јединицама власти“ у износу од 7.006,20КМ за радове на ОШ Бранко 

Радичевић Братунац. 

 

  3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одје

друштвене дјелатности. 

 

   4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 

Братунац“ 

 

 

 

 

    Број 02-020-210-17/18                                                                        

    Братунац,30.11.2018 године 

                                                                                                                 

 
 

 

 

 

 

                       
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

-НАЧЕЛНИК- 

Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41

mail:bratopst@teol.net   www.bratunacopstina.com

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 

годину(„Службени гласник општине Братунац“број 10/17),Начелник општине  доноси: 

                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
015150) у износу од 24.566,20КМ                            

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава :

са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције :

24.566,20КМ, 

за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015

415200  „ Остали грантови“у износу од 850КМ за плаћање алтернативног смјештаја за 

године за породице: Стојана Милинковића ,Драгана Ћирковића Слобе Ћирковић , Дејана Симића  и  

Милован Ђурковића,  чије су  куће оштећене у поплавама. 

415200 „Средства за спорт“  у износу од 16.710КМ –закуп спортске дворане за тренинге и утакмице КК 

Братунац и ЖОК.                                                                                                                                                
487900 „Трансфери осталим јединицама власти“ у износу од 7.006,20КМ за радове на ОШ Бранко 

3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 

4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 

                                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                 Недељко Млађеновић

76; факс:+387(56)41-03-37: 

www.bratunacopstina.com 

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 

),Начелник општине  доноси:  

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

привреду и друштвене 
24.566,20КМ                                                                                             

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 

110) са позиције : 

015150)  на позицију : 

415200  „ Остали грантови“у износу од 850КМ за плаћање алтернативног смјештаја за новембар  

Слобе Ћирковић , Дејана Симића  и  

закуп спортске дворане за тренинге и утакмице КК 

                                                                                              -
487900 „Трансфери осталим јединицама власти“ у износу од 7.006,20КМ за радове на ОШ Бранко 

љење за финансије и  Одјељење за привреду и 

4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић с.р. 



Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41

 e-mail:bratops

 

 

 На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16

2018годину(„Службени гласник општине Братунац“број 

 

 

 

                                                          

                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

 

 
    1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за

0015130) у износу од 2.000КМ                                                                                             2. Средства из тачке 

1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава :

-са Стручне службе Скупштине општине (организациони к

-буџетска резерва у износу од 2.000КМ,

-на Одјељењe за општу управу (организациони код 0

-487200 „Трансфери ентитету“ у износу од 2.000КМ за хуманитарну акцију „С љубављу храбрим 

срцима“ 

 

  3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за општу управу
 

   4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 

Братунац“ 

 

 

 

 

    Број 02-020-210-19/18                                              

    Братунац,31.12.2018 године 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                             
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

-НАЧЕЛНИК- 

Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41

mail:bratopst@teol.net   www.bratunacopstina.com

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 

годину(„Службени гласник општине Братунац“број 10/17),Начелник општине  дон

                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за општу управу(организациони 

2.000КМ                                                                                             2. Средства из тачке 

1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 

са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције :

2.000КМ, 

за општу управу (организациони код 0015130)  на позицију : 

487200 „Трансфери ентитету“ у износу од 2.000КМ за хуманитарну акцију „С љубављу храбрим 

вог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за општу управу

4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 

                                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                  Недељко Млађеновић

76; факс:+387(56)41-03-37: 

www.bratunacopstina.com 

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 

),Начелник општине  доноси:  

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

општу управу(организациони код 

2.000КМ                                                                                             2. Средства из тачке 

110) са позиције : 

 

487200 „Трансфери ентитету“ у износу од 2.000КМ за хуманитарну акцију „С љубављу храбрим 

вог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за општу управу 

4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић с.р.  



 

Ул.Светог Саве 260 Братунац, тел.+387(56)41

 

Број:02-020-176/19  

Братунац,10.05.2019.год.      

                                                  

На основу члана 59. Став (1) тачка 12) Закона о локалној самоуправи („Сл.Гласник РС“ бр.97/16) и 

члана 67. Став (1) тачка 13) Статута општине Братунац („Сл. Гласник општине Братунац“ бр.10/2017)

, Начелник општине   д о н о с и:

 

 

 

 

 

 Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 

ЈЗУ „Дом здравља Братунац“ бр.01

 
 

 

   Овај Закључак и Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈЗУ 

„Дом здравља Братунац“ бр.01-166

општине Братунац. 

 

 

 

Овај Зкључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном Гласнику општине 

Братунац. 

 

 

 

 

        

      

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

НАЧЕЛНИК  
Ул.Светог Саве 260 Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41-03-37:e-mail:bratops

www.bratunacopstina.com 

ана 59. Став (1) тачка 12) Закона о локалној самоуправи („Сл.Гласник РС“ бр.97/16) и 

члана 67. Став (1) тачка 13) Статута општине Братунац („Сл. Гласник општине Братунац“ бр.10/2017)

, Начелник општине   д о н о с и: 

З А К Љ У Ч А К 

I 

сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 

ЈЗУ „Дом здравља Братунац“ бр.01-166-04/19 од 30.04.2019.год. 

II 

Овај Закључак и Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈЗУ 

166-04/19 од 30.04.2019.год., биће објављени у Службеном Гласнику 

III 

Овај Зкључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном Гласнику општине 

      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

    

Млађеновић Недељко,дипл.инж.маш. с.р.
 

 

mail:bratopst@teol.net   

ана 59. Став (1) тачка 12) Закона о локалној самоуправи („Сл.Гласник РС“ бр.97/16) и 

члана 67. Став (1) тачка 13) Статута општине Братунац („Сл. Гласник општине Братунац“ бр.10/2017) 

сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 

Овај Закључак и Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈЗУ 

04/19 од 30.04.2019.год., биће објављени у Службеном Гласнику 

Овај Зкључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном Гласнику општине 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Недељко,дипл.инж.маш. с.р. 



Ул.Светог Саве 260 Братунац, тел.+387(56)41

 

Број:02-020-175/19  

Братунац,30.04.2019.год.      

                  

На основу члана 59. Став (1) тачка 12) Закона о локалној самоуправи („Сл.Гласник РС“ бр.97/16) и 

члана 67. Став (1) тачка 13) Статута општине Братунац („Сл. Гласник општине Братунац“ бр.10/2017)

, Начелник општине   д о н о с и:

 

 

 

 

 

 Даје се сагласност на Правилник о платама и накнадама запослених у Јавној установи за 

предшколско васпитање и образовање „Радост“ Братунац  бр.71/19 од 30.04.2019.год. 

 

 

   Овај Закључак и Правилник о платама и накнадама запослених у Јавној

васпитање и образовање „Радост“ Братунац  бр.71/19 од 30.04.2019.год. биће објављени у Службеном 

Гласнику општине Братунац. 

 

 

Овај Зкључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном Гласнику општине 

Братунац. 

 

 

 

 

        

      

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

НАЧЕЛНИК  
Ул.Светог Саве 260 Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41-03-37:e-mail:bratops

www.bratunacopstina.com 

На основу члана 59. Став (1) тачка 12) Закона о локалној самоуправи („Сл.Гласник РС“ бр.97/16) и 

члана 67. Став (1) тачка 13) Статута општине Братунац („Сл. Гласник општине Братунац“ бр.10/2017)

, Начелник општине   д о н о с и: 

З А К Љ У Ч А К 

I 

Даје се сагласност на Правилник о платама и накнадама запослених у Јавној установи за 

предшколско васпитање и образовање „Радост“ Братунац  бр.71/19 од 30.04.2019.год. 

 

II 

Овај Закључак и Правилник о платама и накнадама запослених у Јавној

васпитање и образовање „Радост“ Братунац  бр.71/19 од 30.04.2019.год. биће објављени у Службеном 

III 

Овај Зкључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном Гласнику општине 

      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

    

   Млађеновић Недељко,дипл.инж.маш. 

 
 

mail:bratopst@teol.net   

На основу члана 59. Став (1) тачка 12) Закона о локалној самоуправи („Сл.Гласник РС“ бр.97/16) и 

члана 67. Став (1) тачка 13) Статута општине Братунац („Сл. Гласник општине Братунац“ бр.10/2017) 

Даје се сагласност на Правилник о платама и накнадама запослених у Јавној установи за 

предшколско васпитање и образовање „Радост“ Братунац  бр.71/19 од 30.04.2019.год.  

Овај Закључак и Правилник о платама и накнадама запослених у Јавној установи за предшколско 

васпитање и образовање „Радост“ Братунац  бр.71/19 од 30.04.2019.год. биће објављени у Службеном 

Овај Зкључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном Гласнику општине 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађеновић Недељко,дипл.инж.маш. с.р. 



Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41

 e-mail:bratops

 

Број:02-020-164/19 

Дана,22.04.2019.године 

На основу члана 5.тачка 3.Закона о празницима Републике Српске („Службени Гласник 

Републике Српске“ бр.43/07), члана 59. и 82.став 3. За

РС“ бр.97/16) и члана 67.Статута општине Братунац („Службени Гласник општине Братунац“ 

бр.10/2017), Начелник општине Братунац доноси:

     

О радном времену за Међународни празник рада и Дан побје

 

 

На дан Међународног празника рада

побједе над фашизмом у четвртак 9.маја 2019.године

3. и члана 5. Одлуке о одређивању радног времена 

подручју општине Братунац („Службени Билтен општине Братунац“ бр.7/11)

неопходних потреба грађана за снабдијевање основним животним артиклима и других потреб

01.маја најдуже до 12:00 часова, а у четвртак 02.маја и у четвртак 09.маја најдуже до 15:00 часова

да раде: 

• продајни објекти који се баве трговином на мало месом и производима од меса (мес

• продајни објекти у којима се обавља трговина 

• продајни објекти у којима се обавља 
производима у власништву самосталних предузетника и привредних друштава;

• предузетници који се баве пружањем фризерских и других третмана за уљеп
 

 

Овај Закључак се не односи на привредне субјекте који се баве угоститељском дјелатношћу, чије 

је радно вријеме регулисано Одлуком о одређивању радног времена угоститељских објеката и објеката 

забаве и игара на срећу на територији општине Братунац 

и 5/17.) 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном Гласнику општине 

Братунац. 

                                   

     

                               

     

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

-НАЧЕЛНИК- 

Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41

mail:bratopst@teol.net   www.bratunacopstina.com

     
5.тачка 3.Закона о празницима Републике Српске („Службени Гласник 

члана 59. и 82.став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени Гласник 

РС“ бр.97/16) и члана 67.Статута општине Братунац („Службени Гласник општине Братунац“ 

бр.10/2017), Начелник општине Братунац доноси: 

       

ЗАКЉУЧАК 

О радном времену за Међународни празник рада и Дан побје

Члан 1. 
  

Међународног празника рада, у сриједу 01. маја и четвртак 02.маја

побједе над фашизмом у четвртак 9.маја 2019.године, на подручју општине Братунац, мимо члана 2.став 

длуке о одређивању радног времена трговинским и занатско предузетничким радњама на 

подручју општине Братунац („Службени Билтен општине Братунац“ бр.7/11)

неопходних потреба грађана за снабдијевање основним животним артиклима и других потреб

01.маја најдуже до 12:00 часова, а у четвртак 02.маја и у четвртак 09.маја најдуже до 15:00 часова

продајни објекти који се баве трговином на мало месом и производима од меса (мес

продајни објекти у којима се обавља трговина на мало цвијећем (цвјећаре);

продајни објекти у којима се обавља трговина на мало прехрамбеним и непрехрамбеним 
производима у власништву самосталних предузетника и привредних друштава;

који се баве пружањем фризерских и других третмана за уљеп

Члан 2. 

Овај Закључак се не односи на привредне субјекте који се баве угоститељском дјелатношћу, чије 

је радно вријеме регулисано Одлуком о одређивању радног времена угоститељских објеката и објеката 

забаве и игара на срећу на територији општине Братунац („Службени Билтен општине Братунац“ бр.5/13 

Члан 3. 

 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном Гласнику општине 

                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                      

                                                    _______________________

                                   Недељко Млађеновић,дипл.инг.маш.с.р

76; факс:+387(56)41-03-37: 

www.bratunacopstina.com 

      

5.тачка 3.Закона о празницима Републике Српске („Службени Гласник 

кона о локалној самоуправи („Службени Гласник 

РС“ бр.97/16) и члана 67.Статута општине Братунац („Службени Гласник општине Братунац“ 

О радном времену за Међународни празник рада и Дан побједе над фашизмом  

маја и четвртак 02.маја 2019. године и на Дан 

општине Братунац, мимо члана 2.став 

трговинским и занатско предузетничким радњама на 

подручју општине Братунац („Службени Билтен општине Братунац“ бр.7/11),ради задовољења 

неопходних потреба грађана за снабдијевање основним животним артиклима и других потреба,у сриједу 

01.маја најдуже до 12:00 часова, а у четвртак 02.маја и у четвртак 09.маја најдуже до 15:00 часова могу 

продајни објекти који се баве трговином на мало месом и производима од меса (месаре); 

на мало цвијећем (цвјећаре); 

на мало прехрамбеним и непрехрамбеним 
производима у власништву самосталних предузетника и привредних друштава; 

који се баве пружањем фризерских и других третмана за уљепшавање. 

Овај Закључак се не односи на привредне субјекте који се баве угоститељском дјелатношћу, чије 

је радно вријеме регулисано Одлуком о одређивању радног времена угоститељских објеката и објеката 

и Билтен општине Братунац“ бр.5/13 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном Гласнику општине 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

_______________________ 

Недељко Млађеновић,дипл.инг.маш.с.р 



 


