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На основу члана 14. став 1. Закона о експропријацији („Службени гласник Републике Српске“ бр. 
112/06, 37/07, 66/08 110/08 и 79/15), члана 39. став 1. алинеја 13. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16) и члана 36. Статута општине Братунац 
(„Службени гласник општине Братунац“  бр:10/17) Скупштина општине Братунац, на сједници 
одржаној дана 23.09.2019. године, доноси: 
 

О Д Л У К У  
О ОСНОВАНОСТИ УТВРЂИВАЊА ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА РАДИ ПРОВОЂЕЊА 

ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У СВРХУ УРЕЂЕЊА РИЈЕЧНОГ КОРИТА РИЈЕКЕ 
КРАВИЦЕ СА ПРИТОКАМА БРАЊАНСКА И ЗОНИЋА РИЈЕКА РАДИ ЗАШТИТЕ ОД 

ПОПЛАВА 
 
 

Члан 1. 
Утврђује се да је од општег интереса уређење ријечног корита ријеке Кравице, са притокама 
Брањанска и Зонића ријека, ради заштите од поплава на дијеловима катастарских парцела, број: 
 
 269/1, ПЛ број: 10  посједник Ерић (Микаило) Негослав 
 269/4, ПЛ број: 144 посједник Радовић (Драго) Ковиљка 
 268/4, ПЛ број:37 посједник Милић (Перо) Милорад 
 268/1, ПЛ број: 226  посједник Максимовић (Илија) Радојица 
 267/5, ПЛ број: 65 посједник Ерић Радинка, рођ.Поповић ж. Цвијетина 
 267/1, ПЛ број: 16   посједник  Илић Стоја, уд.Десимира 
 267/6, ПЛ број: 87 посједник Васић (Светозар) Павле, Весна и Раденко 
 267/7, ПЛ број: 66 посједник Поповић (Ристо) Радован; Поповић (Костадин) Никола и 

Биљана 
 265/1, ПЛ број: 205  посједник Ђокић (Радован) Саво 
 265/6, ПЛ број: 196   посједник Богичевић (Благоје) Митруша 
 265/4, ПЛ број: 193  посједник Ристић (Радоје) Радисав 
 265/5, ПЛ број: 70   посједник Ристић (Периша) Радоје 
 265/3, ПЛ број: 155 посједник Јанковић (Симо) Станоје 
 221/8, ПЛ број: 65 посједник Ерић Радинка рођ.Поповић ж. Цвијетина 
 265/3, ПЛ број: 155  посједник Јовановић (Симо) Станоје 
 220/5, ПЛ број: 166  посједник Радовић (Ђорђо) Свето 
 219, ПЛ број: 87 посједник Васић (Светозар) Павле, Раденко и Весна 
 323/56, ПЛ број: 197 посједник Бојић (Миливоје)Ђорђо,  
 218/1, ПЛ број: 29 посједник Крсмановић  (Крсман) Светозар 
 218/2, ПЛ број: 28  посједник Крсмановић (Михаило) Млађен 
 218/3, ПЛ број:  29 посједник Крсмановић (Светозар) Душан 
 218/4, ПЛ број: 28  посједник Крсмановић (Михаило) Млађен 
 215/1, ПЛ број: 135 посједник Милић (Перо) Вукосав 
 215/2, ПЛ број: 2  посједник Радовић (Данило) Мара 
 215/2, ПЛ број: 115 посједник Ерић (Микаило) Негосав – Славиша Ерић 
 147/1, ПЛ број: 21  посједник Ерић (Микаило) Богољуб 
 148, ПЛ број: 21   посједник Ерић (Микаило) Богољуб 
 161/1, ПЛ број:104  посједник Васић (Томо) Милорад 
 428, ПЛ број: 95  посједник Николић (Неђо) Петар 



 427/1, ПЛ број: 52  посједник Лазић (Ристе) Коста  
 427/3 ПЛ број: 56  посједник Лазић (Раде) Радомир 
 286/6, ПЛ број: 126  Милошевић ( Василије) Душан  
 426/3 ПЛ број: 165  посједник Бојић (Миливоје) Горан, Драган и Ђорђо 
 424/4  ПЛ број: 94 посједник Николић (Илија) Пајо 
 420/2 ПЛ број: 161 посједник Стојановић (Владимир) Стојановић Крсто и Ратко 
 420/1 ПЛ број: 144 посједник Стојановић (Томо) Стојан и Велизар 
 421 ПЛ број: 145 посједник Стојановић (Владимира) Крсто 
 421 ПЛ број: 145 посједник Стојановић (Владимира) Ратко 
 421 ПЛ број: 144 посједник Стојановић (Стојан) Томо и Стојановић (Чедо) Милисав 
 422/3 ПЛ број: 238 посједник Томић (Живојин) Јанко 
 422/6 ПЛ број: 190 посједник Ивановић (Мирко) Радивоје 
 427/2 ПЛ број: 237 посједник Милошевић (Радомир) Огњен и млд. Комнен 
 427/3 ПЛ број: 56 посједник Лазић (Раде) Радомир 
 286/3 ПЛ број: 121 посједник Лазић (Раде) Радомир 

 
 

Члан 2.  
За реализацију ове Одлуке задужује се начелник Општине Братунац и Правобранилаштво 
Републике Српске – Сједиште замјеника у Власеници, које ће у својству законског заступника  
Општине Братунац, у складу са законом, провести потребне радње у циљу провођења поступка 
експропријације пред надележном Републичком управом за геодетске и имовинско – правне 
послове Бања Лука, подручна јединца Братунац. 
 

Члан 3. 
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: 01-022-113 /2019.г.                                                              
Братунац, 23.09.2019. године                                                                         Ћазим Јусуповић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



На основу члана 40. Закона о уређења простора и грађењу(Сл.гласник РС бр.40/13) Измјена и 
допуна Закона о уређењу простора и грађењу106/15. (Сл.гласник РС бр.40/13) и члана 36. Статута 
општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“ бр.10/17), Скупштина општине 
Братунац на сједници одржаној  дана 23.09.2019. године донела је:             
        
                                                                      ОДЛУКУ  
                      О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 
                                                      НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА БРАТУНАЦ 
                   
 

Члан 1. 
   Овом одлуком приступа се измјени и допуни Регулационог плана за насељено мјесто Братунац 
усвојеног Одлуком Скупштине општине бр.01-023-485. од 13.12.1985. године.  
                                                                   
 

Члан 2. 
Измјена и допуна вршиће се на грађевинским парцелама у обухвату, Борковац, регионални пут Р-
454, Глоговска ријека, граница парцеле Зворник путева према путу Јеловци Каолин – Горњи 
Загони, даље тим путем до границе грађевинске парцеле к.п. бр.2217. 

 
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 куће за израду просторно планске 
докуменатције. 

 
Члан 4. 

Средства потребна за ове промјене обезбједиће подносилац захтјева за Измјену и допуну 
Регулационог плана. 

 
Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Братунац“. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА  СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
    Б Р А Т У Н А Ц                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Број:01-022-108/19                                                                                ________________________ 
Братунац, 23.09.2019. год.                                                                                   Ћазим Јусуповић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
На основу члана 39. тачка 2. став 2. 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 
23.09.2019. године доноси: 

О Д Л У К У  
О ДОДЈЕЛИ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се носиоци општинских признања и награда која се додјељују на свечаној 
сједници Скупштине општине Братунац, 25. Септембра, поводом обиљежавња дана општине 
Братунац. 
 

Члан 2. 
Признање „ПЛАКЕТА“ општине Братунац, додјељује се: 
 

1. Борису Пашалићу - Министру пољопривреде, шумарства и водопривреде у Влади 
Републике Српске; 

2. Стефану Митровићу - директору Јединице за координацију пољопривредних пројеката, 
Републичка управна организацији у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде у Влади Републике Српске; 

3. Др Даници Грујичић – неурохирург, Начелница центра за неуроонкологију Неурохируршке 
клинике Клиничког центра Србије и редовни професор на Медицинском факултету у 
Београду. 

 
Члан 3. 

Признање „ПОВЕЉА“ општине Братунац, додјељује се: 
 

1. Културно умјетничком друштву „Мост“ Братунац; 
2. Сретену Јањићу, медицинском раднику у Клиници за неурохирургију у Клиничком центру 

Србије;  
3.  Јуси Салкићу – Брици, постхумно за животни рад у Братунцу. 

 
 
Признање „ПОВЕЉА“ општине Братунац за најуспјешнијег студента – дипломца општине 
Братунац и новчана награда у износу од  200, 00 КМ, додјељује се: 

 
1. Драгани Обачкић – дипломирани политиколог, са постигнутом просјечном оцјеном 9,71.  

  
Члан 4. 

Признање „ЗАХВАЛНИЦА“ за успјешне студенте – дипломце општине Братунац и новчана 
награда у износу од по 200, 00 КМ, додјељује се: 
 

1. Милици Васовић – доктор медицине, са постигнутом просјечном оцјеном 9,50 и 
2. Милошу Илићу – дипломирани теолог, са постигнутом просјечном оцјеном 9,12. 
 

Члан 5. 



Признање „ЗАХВАЛНИЦА“ за најбољег спортисту општине Братунац и новчана награда у 
износу од  200, 00 КМ, додјељује се: 
 

1. Ведрани Шаренац, одбојкашици из Братунца 
 

Члан 6. 
Признање „ЗАХВАЛНИЦА“ општине Братунац, додјељује се: 
 

1. Миладину Тришићу из Братунца за допринос култури и културној историји општине 
Братунац;  

2. Борисаву Петрвићу, најмлађем пчелару у Братунцу; 
3. Кристини Станојевић из Братунца за постигнуте успјехе и освојене награде на 

такмичењима у каратеу и новчана награда у износу од 200,00 КМ; 
4. Тијани Благојевић из Братунца за постигнуте успјехе у одбојци и новчана награда у износу 

од 200,00 КМ; 
5. Стефану Мирковићу из Братунца за постигните успјехе и освојене награде на такмичењима 

у каратеу и новчана награда у износу од 200,00 КМ. 
 

Члан 7. 
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: 01-022-107 /2019.г.                                                                          
Братунац, 23.09.2019. године                                                                           Ћазим Јусуповић , с.р.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 36. Статута општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“  
бр:10/17), члана 127. Пословника о раду Скупштине општине Братунац Скупштина општине 
Братунац („Службени гласник општине Братунац“ бр.3/18.), Споразума о суфинансирању пројекта 
хитних мјера опоравка од поплава „Санација ријечних обала – општина Братунац и општина 
Сребреница“, закључен дана 06.03.2019. године и Приједлога за компензацију достављеног од 
начелника општине Сребреница бр. 01-014-555/19 од 16.09.2019. гдоине, Скупштина општине 
Братунац, на сједници одржаној дана 23.09.2019. године, доноси: 

О Д Л У К У  
О ПРИХВАТАЊУ ПРИЈЕДЛОГА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈУ ПО ОСНОВУ ДУГА НАСТАЛОГ 
ПО СПОРАЗУМУ О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА ХИТНИХ МЈЕРА ОПОРАВКА ОД 

ПОПЛАВА 
 
 

Члан 1. 
Прихвата се приједлог општине Сребреница да се дио средстава насталих по основу дуга насталог 
поводом закљученог Споразума о суфинансирању пројекта хитних мјера опоравка од поплава 
„Санација ријечних обала – општина Братунац и општина Сребреница“ компензира моторним 
возилом – камионом  за превоз комунланог отпада. 

 
Члан 2. 

Задужује се Општина Сребреница да ангажује судског вјештака машинске струке који ће 
извршити процјену вриједности моторног возила (камиона) за превоз комунланог отпада. 
 

Члан 3. 
Након што се изврши процјена вриједности Општина Братунац и општина Сребреница извршиће 
компензацију дуга сразмјеран висини процјењене вриједности моторног возила (камиона). 

 
Члан 4. 

Општина Братунац ће посебном Олдуком дефинисати начин књижења и кориштења моторног 
возила (камиона) за превоз конуналног отпада. 

 
Члан 5. 

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- 114 /2019.г.                                                              
Братунац, 23.09.2019. године                                                                         Ћазим Јусуповић, с.р. 

 

 

 

 

 



На основу члана 2.12 став 5. Изборног закона Босне и Херцеговине („Сл.гласник БиХ“, број: 23/01; 
7/02; 9/02; 20/02; 4/04; 25/05; 65/05; 77/05; 11/06; 24/06; 32/07; 33/08; 37/08; 32710; 18/13 и 7/14. и 
31/16), чланa 2., 3. и 7. Упутствa о утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу и 
обуци чланова изборне комсије основне изборне јединице у БиХ („Службени гласнику БиХ“ бр. 
29/18. и 36/19.) и члана 36. Статута општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“  
бр:10/17) Скупштина општине Братунац, на сједници одржаној дана 23.09.2019. године, доноси: 

О Д Л У К У  
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ 
ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

Члан 1. 
Расписује се јавни конкурс за избор и именовање члана Општинске изборне комисије општине 
Братунац на период трајања мандата од  7 (седам) година. 
 

Члан 2. 
Општи и посебни услови и критеријуми за избор и именовање чланова општинске изборне 
комисије прописани су Изборним законом БиХ и Упутсвом о утврђивању квалификација, броја, 
именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне комсије основне изборне јединице у БиХ 
(„Службени гласнику БиХ“ бр. 29/18. и 36/19) 

Члан 3. 
Јавни оглас за избор и именовање чланова Општинске изборне комисије општине Братунац чини 
саставни дио ове одлуке, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“, као и у 
дневном листу „Глас Српске“. 

Члан 4. 
Рок за подношење пријава на Јавни оглас из члана 1. ове Одлуке је 8 (осам) дана од дана 
посљедњег објављивања Огласа у једном од јавних гласила из члана 3. 

 
Члан 5. 

Поступак оглашавања и избора члана Општинске изборне комисије општине Братунац биће 
проведен у складу са Упутсвом о утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу и 
обуци чланова изборне комсије основне изборне јединице у БиХ („Службени гласнику БиХ“ бр. 
29/18. и 36/19.) 
Поступак ће провести конкурсна Комисија коју ће именовати Скупштина општине Братунац. 
 

Члан 6. 
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: 01-022-109/2019.г.                                                                          
Братунац, 23.09.2019. 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 23.09.2019. године, доноси: 

 

О Д Л У К У 

 О ПОНИШТЕЊУ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОСТУПКА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ НАЧЕЛНИКА 

ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ 

 

Члан 1. 
Поништава се Одлука о именовању комисије за спровођење поступка по јавном конкурсу за избор 
и именовање начелника Одјељења за општу управу општинске управе Братунац, бр. 01-022-
81/2019. oд 25.06.2019. године. 

 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Братунац“. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                           ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                  ОПШТИНЕ                      
Број: 01-022-11/2019.г.                                                              
Братунац, 23.09.2019. 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 23.09.2019. године, доноси: 

 

О Д Л У К У 

О ПОНИШТЕЊУ ОДЛУКЕ  О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И 
ИМЕНОВАЊЕ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

БРАТУНАЦ 

 
Члан 1.  

Поништава се Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање начленика одјељења 
за општу управу општинске управе Братунац бр. 01-022-80/19. од 25.06.2019. године. 
 
 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику општине 
Братунац“. 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                           ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                  ОПШТИНЕ                      
Број: 01-022-112/2019.г.                                                              
Братунац, 23.09.2019. године                                                                         Ћазим Јусуповић, с.р. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 2.12 став 5. Изборног закона Босне и Херцеговине („Сл.гласник БиХ“, број: 23/01; 
7/02; 9/02; 20/02; 4/04; 25/05; 65/05; 77/05; 11/06; 24/06; 32/07; 33/08; 37/08; 32710; 18/13 и 7/14.), 
чланa 7. став а)  Упутсвa о утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци 
чланова изборне комсије основне изборне јединице у БиХ („Службени гласнику БиХ“ бр. 29/18. и 
36/19.) и и члана 36. Статута општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“  
бр:10/17) Скупштина општине Братунац, на сједници одржаној дана 23.09.2019. године, доноси: 

 
О Д Л У К У  

О ИМЕНОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ 
 

Члан 1. 
Именује се Комисија за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање члана 
општинске изборне комисије општине Братунац у следећем саставу: 

1. Борис Трнинић - са листе стручњака СО-е Братунац бр.01-022-3/17. 
2. Фадила Муминовић- са листе стручњака СО-е Братунац бр.01-022-3/17. 
3. Миодраг Лончаревић- са листе стручњака СО-е Братунац бр.01-022-3/17. 

 
Члан 2. 

Задатак Комисије је по затварању Јавног конкурса поднесе писани извјештај надлежном органу у 
којем наводи све релевантне податке за свако лице које поднијело захтјев по Јавном конкурсу. 
У наведеном извјештају конкурсна Комисија врши класификацију кандидата на оне који 
испуњавају услове тражене Јавним конкурсом и на оне који не испуњавају услове. 
Са кандидатима који испуњавају услове Јавног конкурса, конкурсна Комисија обавиће интервју а 
након тога сачинити ранг листу са редослиједом кандидата према успјеху постигнутом на 
интервјуу и исту доставити надлежном органу. 

Надлежни орган ће цијенећи положај кандидата на ранг листи донијети Одлуку о именовању 
чланова Општинске изборне комисије. 

 
Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Братунац“. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                           ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                  ОПШТИНЕ                      
Број: 01-022-110/2019.г.                                                              
Братунац, 23.09.2019. године                                                                         Ћазим Јусуповић, с.р. 
 

 

 

 



На основу члана 36.  и 87. Статута општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“  бр: 
10/17. ) и члана 127. Пословника о раду Скупштине општине Братунац („Службени гласник 
општине Братунац“ бр.3/18.) Скупштина општине Братунац на сједници одржаној дана 23.09.2019. 
године доноси: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

Усваја се Извјештај о извршењу буџета општине Братунац за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. 
године у цијелости. 

 
Члан 2. 

 
Саставни дио овог Закључка је Извјештај о извршењу буџета општине Братунац за период од 
01.01.2019. до 30.06.2019. 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: 01-022-115/19.г.                                                                       
Братунац, 23.09.2019. године                                                                       Ћазим Јусуповић, 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 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2019. ГОДИНЕ                                                                                                           

        Буџет општине Братунац за 2019 годину усвојен је на сједници Скупштине општине Братунац 
одржаној 27.12.2018.године у износу од 8.030.000КМ. 

 

Приходи  

Укупни буџетски приходи за период 01.01-30.06.2019године износе 3.370.379КМ(45% од 
плана за 2019годину).                                                                                                                                                                     

Укупни порески приходи за перид 01.01-30.06.2019.годину   износе  2.687.105 КМ(45% од 
плана за 2019годину), а обухватају:  

  

Порез на доходак  износи 2 КМ. 

Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности износе:220.870 КМ, а 
структуру чине 
Порези на приходе од самосталних дјелатности износе 52.781КМ, 

Порез на лична примања 168.088КМ, 

Порези на имовину  износи 87.665KM, а структуру чине 

Порез на имовину 10.924КМ, 

Порез на непокретности  76.741КМ, 

 

Пријава обвезника, евиденције о уплатама и дуговањима обвезника, као и наплату овог пореза, по 
Закону о порезу на непокретности води Пореска управа.Рок за измирење обавеза је 30.септембар. 
Велики број обвезника измириће обавезе до тог датума тако да се очекује   прилив прихода по 
овом основу у другој половини 2019године. Буџетом је планиран приход за 2019. годину у износу 
од 290.000,00КМ. 

У  систему расподјеле прихода,  овај порез припада локалним заједницама. 



Стопу пореза одређују Скупштине локалних заједница за сваку годину. За 2019. годину стопа 
пореза у Општини Братунац је  0,12 %, на процјењену тржишну вриједност непокретности, а 0,06 
% на процјењену тржишну  вриједност индустријских објеката. 

Порез на промет производа и услуга  износи 27.147КМ, а највеће  остварење је по основу акцизе 
на деривате нафте у износу од 26.902КМ. 
Индиректни порези дозначени од УИО  износе 2.351.421КМ(45% од плана).Веће остварење 
ове врсте прихода очекује се у другој половини године. 
 

Укупни непорески приходи износе:416.475КМ(41% од плана), а односе се на: 

-Приход  од закупа и ренте  износе: 38.155КМ.(приходи  од ренте 36.955КМ и приходи од закупа 
1.200КМ). 

Накнаде за ренту  за изградњу се по правилу наплаћују одмах, прије издавања одобрења за 
грађење, док се рјешења за привремену ренту издају на годишњем нивоу. Рента и накнада за 
уређење градског грађевинског земљишта дају се и на отплату на рате што се регулише 
Споразумом између обвезника уплате и начелника општине. 

-Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга   износе 318.823КМ,а односе се: 
- Административне накнаде и таксе : 24.088 КМ,  
- Комуналне накнаде и таксе : 115.441 КМ; 

- Накнада за уређивање грађ.земљ.: 17.358 КМ, 

-Накнада за кориштење шума и шумских добара : 49.886КМ, 

-Накнаде за ФУШ : 2.987КМ, 

-Накнада за воде и пиће :1.267КМ, 

-Накнада за наводњавање : 6КМ, 

-Накнада за заштиту вода : 11.759КМ, 

-Накнада за испуштање отпадних мат.: 9.319КМ, 

-Накнада за производњу електричне енергије : 111КМ, 

-Накнада за воде за индустријске процесе 12КМ 

-Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара. 9.965КМ 

-Приходи општинских органа-пружање јавних услуга:3.890 КМ, 

-Приход ЈУ „Радост“ Братунац : 48.251КМ, 

-Приход ЈУ „Дом културе“ Братунац : 3.247KM , 

-Приход СШЦ Братунац : 20.965КМ, 

-Приход ЈУ Туристичка организација Братунац 273КМ. 

 

--Остали непорески приходи  износе 59.497КМ, а односе се на 



-остале општинске непореске приходе  који износе 11.135КМ и 

-остали непорески приходи евидентирани у Општинској управи 31.776КМ,у ЈУ Центар за 
социјални рад 10.586КМ,у ЈУ Обданиште „Радост“ Братунац 6.000КМ.Приходи се остварују од 
рефундације средстава од стране Завода за запошљавање РС за плате приправника,од уплата за 
гробна мјеста,од уплата за узурпације општинског земљишта и др. 

 

Трансфери од ентитета  на фонду (01) износе 266.799КМ,а односе се на:  

218.668КМ на трансфере од ентитета у области здравствене и социјалне заштите,односно на 50% 
које Министарсво здравља и социјалне заштите РС уплаћује за новчану помоћ,туђу помоћ и његу 
и здравствено осигурање за кориснике ових услуга;4.908КМ од Министарства образовања за 
предшколску наставу;6.961КМ за СШЦ а 36.262КМ на Општинску управу и то: уплата од 
МУЛС РС за неразвијене 31.500 КМ. 

Трансфери од јединица локалне самоуправе  износи 1.702КМ и буџета Републике Српске 
3.060КМ  -по записницима ПУ.                                                      

Трансфери од ентитета на фонду (03)износе 53.212 -средства додијељена од Владе Републике 
Србије за замјену столарије у ОШ Вук Караџић Братунац. 

                                                                  

Укупни расходи  износе:3.211.326КМ(47%од плана), а структуру чине: 

-Расходи за лична примања запослених  износе 1.339.560 (49% од плана) 

-Расходи за бруто плате  износе 1.050.828КМ 

 а састоје се од: 

 Расходи за бруто плате Општинске управе, ЈУ за предшколско образовање и васпитање „Радост“ 
Братунац ,ЈУ Центар за социјални рад Братунац, ЈУ „Дом културе“Братунац и  ЈУ „Туристичка 
организација“ Братунац. 

-Расходи за бруто плате у Општинској управи  износе 753.414 КМ и односе се на укупне 
расходе за првих шест мјесеци за  нето плату са припадајућим порезима и доприносима. Из ових 
расхода су искључени расходи за плате за двије раднице које су на породиљском одсуству до 
10.04.2019, односно 24.04.2019 год. који се евидентирају преко класе 6.  

По новом Правилнику о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана 
за буџетске кориснике и Правилнику о рачуноводственим политикама који су у примјени од 
01.01.2017 год. расходи за накнаду плата за вријеме породиљског одсуства и боловања који се 
рефундирају од надлежних фондова не терете расходе за бруто плате него се евидентирају на 
класи 6, док се  припадајући порези и доприноси  за ове плате евидентирају на групи конта 4113, 
као и расходи плате за вријеме боловања који се не рефундирају (износе 14.240 КМ на конту 
411311) а који су саставни део нето плате. 

Расходи за бруто плате у ЈУ за предшколско образовање и васпитање „Радост“ Братунац износе 
149.312 КМ, Расходи за бруто плате у ЈУ Центар за социјални рад Братунац износе 99.786 КМ,ЈУ 
Дом културе Братунац 26.367КМ и ЈУ „Туристичка организација“ Братунац 21.949 КМ. 



 
-Расходи за брутo накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада  
износе 214.056КМ, а састоје се од: 
-Бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених у Општинској управи ( 204.787 
КМ) и односе се на: накнаде за превоз радника на посао, накнаде за топли оброк, регрес, јубиларне 
награде , дневнице за службена путовања  и припадајући  порези и доприноси. 

 

-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених у СШЦ Братунац ( 
износе :13.069 КМ, а односе се на трошкове превоза радника за шест мјесеци 2019године 6.591КМ 
и трошкове превоза из ранијих година  6.288 КМ и дневнице за службена путовања 190КМ 

-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених у ЈУ за предшколско 
образовање и васпитање „Радост“    износе :8.117КМ, а односе се на трошкове превоза радника 
914КМ)   зимница-бруто :1.327КМ. 

-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених у ЈУ Центар за 
социјални рад     износе :18.288KM а односе се на трошкове превоза радника, топли оброк,регрес и 
зимница-бруто; ;накнаде и дневнице за службена путовања. 

-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених у ЈУ „Дом културе“  
Братунац  износе :4.133 КМ, а односе се на трошкове топлог оброка. 

-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених у ЈУ „Туристичка 
организација“  Братунац  износе :2.686 КМ, а односе се на трошкове топлог оброка. 

 

Расходи за накнаду плата за вријеме боловања,родитељског одсуства и осталих накнада 
плата износе 15.575 КМ, а структуру ових расхода чине: 

 

Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих 
накнада плата у Општинској управи   износе 14.240 КМ и односе се на плате и припадајуће порезе 
и доприносе за вријеме боловања и породиљског одсуства до 30 дана. 

Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих 
накнада плата  ЈУ за предшколско образовање и васпитање „Радост“   износе : 1.217KM. 

 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих 
накнада плата  ЈУ Центар за социјални рад Братунац износи:118KM, а односи  се на накнаде плата 
за вријеме боловања. 

 

Расходи за отпремнине и једнократне помоћи  износе 27.325КМ,а структуру  чине:  

-Расходи за отпремнине и једнократне помоћи у Општинској управи   износе 22.783 КМ и односе 
на отпремнине , новчане помоћи породици у случају смрти радника , новчане помоћи у случају 
теже болести, остале помоћи (помоћ радницима за празнике)  и припадајући порези и доприноси . 

-Расходи за отпремнине и једнократне помоћи  ЈУ за предшколско образовање и васпитање 
„Радост“    износе:  2.137КМ, а односи се на помоћ за рођење дјетета.  



Расходи за отпремнине и једнократне помоћи  ЈУ „Центар за социјални рад“ Братунац износе: 
2.405КМ, а односи се на помоћ за смрт члана уже породице.     

                                             

 Расходи по основу коришћења роба и услуга на фонду (01) износе 682.742KM а односе се на: 

 

-  Расходи по основу закупа у Општинској управи  10.979 КМ и односе се на коришћење крова 
стамбене зграде за постављене камере за видео надзор (за прву половину године) 500КМ, закуп 
канцеларија у Дому културе за потребе Општинске управе 10.479КМ.За закуп канцеларија за МЗ 
Хранча издвојено је 480КМ. 

-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 
износе 102.979КМ,а чине их расходи : 

у Општинској управи  износе 43.579 КМ. Oд јуна 2018 год.трошкови електричне енергије се 
увећавају због мјесечног обрачуна утрошка на пумпама за наводњавање који се од тада  редовно 
фактуришу Општини. Трошкови за мобилне телефоне су „вјештачки“ увећани из разлога што се за 
групу умрежених радника ови трошкови евидентирају на класи 4 али се истовремено врши 
потраживање од радника уз евидентирање прихода на класи 7 приликом наплате тог потраживања. 

-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга   у ЈУ 
Центар за социјални рад Братаунац износе:9.842КМ, а структуру чине следећи расходи за: 
ел.енергију; водовод и канализација и одвоз смећа; кориштења фиксног телефона; поштанских 
услуга  (провизија за исплаћене социјале)ртв услуге. 

-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга   у ЈУ 
Народна библиотека Братунац износе:4.214 КМ,             -Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и транспортних услуга  у МЗ износе: 3.419КМ, у СШЦ Братунац 
износе:28.667КМ, у ЈУ за предшк.обр.и васп. „Радост“ Братунац износе:5.088КМ, у ЈУ „Дом 
културе“ Братунац износе:328КМ у ЈУ Туристичка организација Братунац 338КМ . 

 

-Расходи за режијски материјал  износе 22.061КМ, а структуру чине:                                                 
-Расходи за режијски материјал у Општинској управи ( 13.680КМ )и односе се на расходе за 
канцеларијски материјал, за материјал за одржавање чистоће, расходе за стр.литературу, часописе 
и остали режијски материјал. 
-Расходи за режијски материјал у  ЈУ за предшк.обр. и васп. „Радост“ Братунац (2.541КМ,)СШЦ 
Братунац (3.365KM),ЈУ Народна библиотека Братунац(343КМ),ЈУ Центар за социјални рад 
Братунац(1.235КМ), ЈУ „Дом културе“ Братунац ( 897КМ),  

 

-Расходи за материјал за посебне намјене - износе 41.822КМ а структуру ових расхода чине: 
       - Расходи за материјал за посебне намјене у Општинској управи (365 KM )и односе се на 
цвијеће набављено за обиљежавање одређених догађаја на територији општине итд. 

Расходи за материјал за посебне намјене -ЈУ за предшк.обр. и васп. „Радост“ Братунац износе: 
18.709КМ(уплате родитеља за дневни боравак дјеце). 

Расходи за материјал за посебне намјене -ЈУ „Дом културе“ Братунац износе 
19.619КМ(Ђурђевдански дани културе).ЈУ Туристичка организација 3.129КМ 



 

- Расходи за текуће одржавање износе 81.341КМ , а структуру чине: 
-Расходи за текуће одржавање у Општинској управи ( 79.061КМ) и односе се на:  расходе за текуће 
одржавање зграда 350 КМ, за одржавање возила 7.481 КМ, за одржавање канцеларијске и остале 
опреме 8.489 КМ, текуће одржавање путева  36.525 КМ (уговор са „Тренд“ доо за текуће 
одржавање путева по мјесним заједницама), одржавање и санација јавне расвете 
10.692КМ,санација и одржавање корита Глоговске ријеке и Крижевице 10.313 КМ. остало 
одржавање 5.212 КМ. 

-Расходи за текуће одржавање -СШЦ Братунац(1.018КМ) ,ЈУ Центар за социјални рад Братунац 
износи 55КМ, ЈУ за предшк.обр. и васп. „Радост“ Братунац износи 292КМ, ЈУ Народна библиотека 
Братунац износе 348КМ,ЈУ „Дом културе“ Братунац износе 179КМ,ЈУ Туристичка организација 
Братунац 87КМ 

 

-Расходи по основу путовања и смјештаја  износе:  38.733КМ, а структуру ових расхода чине:      

-Расходи по основу путовања и смјештаја  у Општинској управи  износе 25.423 КМ и односе се на: 
расходе по основу путовања и смјештаја у земљи 1.434 КМ,  расходи по основу утрошка горива 
23.989 КМ. Треба напоменути да је додатни износ од 8.924 КМ  утрошеног горива евидентиран 
преко организационог кода за Мјесне заједнице, а које се односи на гориво за рад грађевинске 
машине-скипа која је у власништву општине а који се користи за санацију терена и помоћ 
становништву по МЗ.   

-ЈУ  Центар за социјални рад (777КМ), а односи се на трошкове бензина 

-СШЦ Братунац расходи по основу путовања исмјештаја износе 1.592КМ , 

-Расходи по основу путовања и смјештаја-ЈУ за предшк.обр. и васп. „Радост“ Братунац износе 
464КМ,ЈУ Народна библиотека Братунац износе 185КМ,ЈУ „Дом културе“ Братунац износе 
1.043КМ,ЈУ „Туристичка организација“ Братунац износе 325КМ. 

 

- Расходи за стручне услуге  на  фонду (01) износе 30.813КМ,а структуру чине: 

-Расходи за стручне услуге   Општинске управе износе 25.048  КМ и односе се на: услуге платног 
промета-банке 1.198 КМ,остале фин.услуге 97КМ,  осигурање возила 4.397 КМ, осигурање 
имовине и радника 1.453 КМ, услуге штампања, објављивања тендера, огласа 6.613КМ, услуге 
рекламе, пропаганде и односа са јавношћу 3.755 КМ,услуге нотара и адвоката2.121 КМ, геодет.-
катастарске услуге  599КМ ,одржавање лиценци 4.038КМ и остале стручне услуге 120 КМ. 

-Расходи за стручне услуге  ЈУ Народна библиотека Братунац износе:22КМ,                                                               
ЈУ за предшк.обр. и васп. „Радост“ Братунац 316КМ,СШЦ Братунац 529КМ , ЈУ  Центар за 
социјални рад 972КМ,ЈУ„Дом културе“ Братунац 3.245КМ,                          ЈУ  „Туристичка 
организација“ износе 680КМ                                                                                   

-Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине     
износе:131.459КМ а структуру ових расхода чине : 

-расходи Општинске управе:расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне 
средине 131.459 КМ и односе се на: одржавање зелених површина 4.100КМ, зимско одржавање 



путева 15.138 КМ, чишћење јавних површина 36.889 КМ, утрошак ел.енергије за јавну расвету 
75.331 КМ. 

 
-Остали непоменути расходи  -на фонду (01) износе:222.075КМ, а структуру расхода чине: 
     - Остали непоменути расходи  у Општинској управи ( 194.104 КМ)  односе се на:  

 расходи за стручно усавршавање запослених  1.655 КМ 
 бруто накнада по уговору о стручном усавршавању 3.000 КМ  
 бруто накнаде члановима комисија 26.926 КМ: скупштинске комисије 7.035КМ, изборна 

комисија3.585 КМ остале општинске комисије  
16.306КМ 

 бруто накнаде одборницима 107.358 КМ  
 бруто накнаде по уговору о дјелу 27.402 КМ 
 бруто накнаде за привремене и повр.послове 829 КМ 
 репрезентација  7.387 КМ (бифе,ск.сала,остала репрез.) 
 организација пријема,манифестација и сл1.825 КМ 
 расходи по основу пореза, такси за регистрацију возила, доприноса за проф.рехабилитацију 

инвалида и осталих накнада 1.639 КМ 
 расходи по основу чланарина 1.093 КМ 
 остали непоменути расходи 15.628 КМ (трошкови противградне заштите 9.000 КМ, хватање 

и збрињавање паса луталица са улица 5.967 КМ, трошкови електричне енергије за изборну 
комисију 374КМ и уолате по записницима ПУ 287КМ 

 

-Остали непоменути расходи  у МЗ износе  2.650 КМ(организовање разних турнира и других 
дешавања у МЗ) 

-Остали непоменути расходи  у ЈУ Народна библиотека Братунац износе 2.766КМ,а односе се на 
расходе за котизације за запослене,стручно усавршавање,бруто накнаде члановима управних 
одбора,чланарине, остали расходи 

-Остали непоменути расходи  у ЈУ за предш.обр. и васп. „Радост“ Братунац износе 6.416КМ,а 
односе се на расходе за:котизацију,накнаде по уговору о дјелу:допринос за 
зап.инв,адм.таксе,остали расходи 

-остали непоменути расходи  у СШЦ Братунац изосе 3.397КМ,а односе се на расходе за:котизације 
и семинаре,репрезентација, орган.пријема, остали расходи. 

-Остали непоменути расходи  у ЈУ Центар за социјални рад Братунац износе 5.998КМ,а односе се 
на расходе за :чланове управних одбора,комисије 5.113КМ; допр.рех.инв.,таксе за 
рег.воз.;куповина намирница . 

-Остали непоменути расходи у ЈУ „Дом културе“ Братунац износе 4.509КМ,а односе се на накнаде 
упр.одбора, уговор о дјелу, репрезентација , запошљавање инвалида , остали доприноси , израда 
медаља и плаката , остали расходи . 

-Остали непоменути расходи  у ЈУ „Туристичка организација“ Братунац износе 2.236КМ, а односи 
се на расходе.члановима управних одбора,уговор о дјелу ,допр.зап.инв, остали доприноси. 

-Расходи финансирања и други финансијски трошкови  износе 21.736 КМ, а структуру 
расхода чине:                                                                                                                                                                                         
-Расходи по основу камата  на примљене зајмове  у Општинској управи  21.656КМ,Расходи по 



основу затезних камата  износе 215 КМ.Расходи по основу камата на примљене зајмове 
21.127КМ.. 

-Расходи по основу затезних камата у СШЦ Братунац износе 17КМ.Центру за социјални рад 
63КМ. 

-Грантови  износе:529.705КМ, а структуру чине: 

Грантови у земљи  односе се на: 

 Текући грантови политичким организацијама   7.500 КМ, 
 Текући грантови хуманитарним орг.и удруж.  3.000 КМ и односе се на средства за ОО 

Црвени крст. 
 Текући грантови спортским и омладинским орг.и удруж.   203.593  КМ и односе се на:                                                                                                                              

~КК Братунац 132.000 КМ, ФК Братство 25.000 КМ, ФК Полет 6.000 КМ, ЖОК 6.000 КМ, КК 
Тигар 1.000 КМ, КК Милош Делић 2.500 КМ, СРД Дрина                        2.500 КМ, Еко-рафтинг 
клуб „Рајска плажа“ 1.500 КМ, КК „Жеља Ипон“                  1.600 КМ,  Боксерски клуб 1.500 
КМ, Тениски клуб 1.500КМ,Ловачко удружење 2.000КМ   
 ~заједничка ставка за спорт 2.300 КМ  а из буџетске резерве дата су средства у узносу од 
19.193КМ.Средства су уплаћена за кориштење спортске дворане од стране КК Братунац и 
ЖОК 11.085КМ,уплата угља за загријавање спортске дворане 3.978КМ,уплата за мото рели 
3.500КМ. 

●   Текући грантови етничким и вјерским орг. и удруж.  6.500 КМ и односи се на Црквену 
општину Братунац 1.500 КМ,ЦО Факовићи 1.500,Црквену општину Кравица 1.500 КМ и Меџлис 
исламске заједнице 2.000 КМ.  

 Текући грантови орг.и удруж.за афирмацију породице и заштиту права жена, дјеце, 
избјеглих и рас.лица,бораца итд. износе 32.615КМ и односе се на средства за Борачку 
организацију 20.400КМ,  Општинску организацију породица погинулих бораца 6.675 КМ,  
Удружење логораша регије Бирач 3.000 КМ, Удружење несталих лица Братунац-Сребреница 
1.000 КМ, Удружење  Свети Василије Велики 1.000КМ.Набавка новогодишњих пакетића 
500КМ. 

 Текући грантови орг.и удруж. у области образовања, науке и културе износе 33.374КМ и 
односе се на : ОШ Бранко Радичевић 4.071 КМ, ОШ Вук Караџић 6.719 КМ, ОШ Петар Кочић 
3.295 КМ, Српско добротворно друштво „Свети Василије Велики“ 3.300 КМ ( за пливање за 
Богојављенски крст 2.200 КМ), КУД „Мост“ 13.790КМ, Сабор изворног пјевања 1.800 
КМ,награде ученицима 900КМ.Помоћ студентима Технолошког факултета 500КМ. 

 Остали текући грантови  износе 8.469 КМ односе се на Удружење пензионера 
5.000КМ,ломљење Чеснице за Божић 2.900КМ.гориво  88КМ и опрема за МУП 481КМ. 

 Текући грантови нефин.субјектима у области пољопривреде  износе 140.326 КМ и односе 
се на средства дата ДОО  „Малина-Братунац“ у износу од  
112.800 КМ и средства за пољопривреду 27.526КМ(уплата 20.000КМ за суфинасирање набавке 
пластеника  5.662КМ за набавку система за наводњавање  са организацијом CARITAS.1.863КМ 
дозначено је ДОО  „Малина-Братунац“. 

 Остали текући грантови у земљи  износе 18.014 КМ и односе се на  трошкове алтернативног 
смјештаја за угрожене у поплавама 5.100 КМ,помоћ породицама погинулих бораца и РВИ при 
откупу станова 105 КМ  , помоћ појединцима за издавање и штампање књига  
1.000КМ,одштета за ујед пса 700КМпомоћ савјету ученика за обиљежавање матуре 
200КМ,помоћи појединцима 10.909КМ. 

 Капитални грантови јавним нефин.субјектима  износе 66.381 КМ и односе се на Дом 
здравља Братунац  за кредит у износу од  65.115КМ и санацију ОШ у Осамском у сарадњи са 
Ротари клубом у износу од 1.467КМ.  

 



-Дознаке на име соц. заштите  износе: 594.921КМ,а структуру чине 

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Општине   139.177 КМ и односе се на:  

 Текуће помоћи избјеглим и расељеним лицима  износе 50.497 КМ и односе се на трошкове 
за алтернативни смјештај , трошкови ел.ен.за колективни смјештај у новоизграђеној згради за 
социјално становање,трошкови прикључака  на електро-енергетску мрежу, за грађевински 
материјал за расељена лица, Удружење „Сарајевски Срби“ 800 КМ 

 Текуће помоћи ученицима, студентима  износе 69.650КМ и односе се на стипендије 
студентима , превоз ученика , помоћ ученицима слабог материјалног стања , остале помоћи 
ученицима за усавршавање. 

 Текуће помоћи породици, дјеци и младима  износе 6.080 КМ и односе се на помоћи 
породицама за стимулисање наталитета. 

 Текуће помоћи пензионерима и незапосленима  износе 12.950 КМ односи се на дате 
помоћи појединцима по основу закључака и рјешења Начелника општине  а тичу се помоћи 
за лијечење, робне пакете, једнократне новчане помоћи итд.  

-Дознаке на име соц. заштите које се исплаћују  из буџета општине,евидентиране у  ЈУ 
Центар за социјални рад  износе: 427.968 КМ,а чине их помоћи:које се исплаћују штићеницима 
50.932КМ; додатак за помоћ и његу другог лица која се исплаћује штићеницима:   309.977КМ 
,здравствена заштита 13.883КМ,текуће помоћи ,помоћи за личну инвалиднину 5.700КМ 

-Дознаке на име соц. заштите које се исплаћују  из буџета Републике и општине, 
евидентиране у ЈУ Центар за социјални рад  износе: 47.476 КМ,а чине их дознаке: установама 
соц.зашт. за смјештај штићеника:47.476КМ. 

-Расходи по основу камата на зајмове  су евидентирани у Општинској управи  
износе:23.622КМ а 19.802 КМ по кредиту за водовод; 3.820КМ по кредиту за опоравак од 
поплава. 

 

-Расходи по судским рјешењима  износе:3.241КМ а структуру чине расходи по судским 
рјешењима  у Општинској управи  износе  3.197 КМ  и односе се на трошкове по судској 
пресуди за Службени лист Сарајево. 

-ЈУ Центар за социјални рад Братунац:43КМ. 

 

-Трансфери између различитих јединица власти износе 15.799КМ,а чине их 

   расходи по записницима Пореске управе 

 

- Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката износе 18.171 КМ и односе се на:  

Издатке за изградњу  канцеларијских  објеката и простора  2.130КМ,издаци за изградњу путева 
14.880КМ                                                                                                                                               - 
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката  износе 
10.824 КМ и односи се на реконструкцију ка нцеларије у МЗ  Красанпоље 
2.400КМ,реконструкцију објеката образовних установа  6.035КМ,реконструкцију путева 
449КМ,реконструкцију осталих објеката 1.940КМ. 



- Издаци за набавку постројења и опреме износи 61.530КМ, а односи се на Општинску управу  
58.694 КМ и то на набавку моторног возила 38.500КМ,набавку Рачунарске опреме 
14.999КМ,набавку осталих постројења и опреме 5.194КМ. 

ЈУ „Народна библиотека“ Братунац издвојила је 1.17КМ(за набавку књига) . 

СШЦ Братунац 1.964КМ,ЈУ Дом културе Братунац 755КМ.  

 

-Издаци за нематеријалну произведену имовину износе 5.148КМ. 

-Издаци за прибављање земљишта 1.045КМ(трошкови вјештачења за експроприсано земљиште  
за приступну саобраћајницу у  индустријској зони Побрће за нови мост). 

-Издаци за залихе материјала,робе и ситног инвентара износе 2.512КМ (издаци за залихе  
ауто-гума 720КМ,издаци за залихе одјеће и обуће за ПВЈ Братунац 1.792КМ). 

 

- Издаци за дате зајомове  износе 500 КМ и односе се на зајмове дате радницима општине.                                

 

-Издаци за отплату дугова  износи 171.143КМ  -Издаци за отплату главнице на зајмове 
примљене у земљи(кредит за пољопривреду и кредит за системе за наводњавање) 

 

- Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти  износе                          26.466 
КМ, од чега је у Општинској управи 22.383 КМ и односе се на накнаде плата за породиљско 
одсуство које се рефундирају од Фонда дјечије заштите за део плате  за двије раднице.Обданиште 
Радост исказало је 4.083КМ за плате које се рефундирају од Фонда дјечје заштите. 

 

-  Остали примици из трансакција са другим јединицама власти износе                   21.325 КМ, 
а  односи се на рефундирану накнаду плате за породиљско одсуство   од Фонда дјечије заштите за 
Општинску управу Братунац  у износу од 19.185КМ и за Обданиште Радост 1.930КМ и 210КМ по 
записницима ПУРС. 

Број запослених на дан 30.06.2019. године  за које Општина Братунац из свог буџета 
исплаћује расходе за бруто плате износи  120 радника. 

На дан 30.06.2019. године стање запослених у Општинској управи Братунац је 83 радника, у ЈУ за 
предшколско образовање и васпитање „Радост“Братунац              20 радника,у ЈУ Центар за 
социјални рад Братунац  12 радника,у ЈУ Дом културе Братунац 3 радника, у ЈУ Туристичка 
организација Братунац 2  радника. 

 

-РЕАЛОКАЦИЈЕ 

-Реалокације са Буџетске резерве извршене су у износу од 30.800КМ(30,8% од плана) .Средства 
су потрошена за: 



- Уређење спортске сале у  СШЦ Братунац 6.961КМ;Помоћ породицама погинулих бораца ,ратних 
војних инвалида и цивилних жртава рата за израду тлоцрта стана и овјере уговора за откуп стана у 
износу од 105КМ; за плаћање једнократне помоћи за Тодоровић Жељка 700КМ за ујед пса,Помоћ 
за штампање књиге Војина Остојића 500КМ и Гојка Нинковића 500КМ,помоћ за савјет ученика 
СШЦ 200КМ.Уплата угља за грејање спортске дворане за КК Братунац 3.978КМ,уплата за 
кориштење дворане СШЦ од стране КК Братунац и ЖОК 11.085КМ,уплата за КУД МОСТ за 
путовање у Грчку 1.490КМ и 800КМ за гостовање у Краљеву,уплата клубу Таурус за МОТО РЕЛИ 
3.500КМ.уплата за набавку опреме за СЈБ Братунац 481КМ,помоћ студентима Технолошког 
факултета 500КМ. 

Реалокације са осталих позиција извршене су у износу од 9.500КМ,а односе се на Обданиште  „ 
Радост“ Братунац. 

 

                ОБРАЂИВАЧ                                                                                              ПРЕДЛАГАЧ                                

   ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ                                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

  
ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА ПЕРИОД  01.01-30.06.2019 ГОДИНЕ 

  
            БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019ГОДИНУ -ОПШТИ ДИО 

   

Економски      Буџет  Остварено  

код 
 О П И С 

   за 2019год. 
01.01-
30.06.2019. 

1   2   3 4 

   А.БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ   7441100 3370379 

710000 
 

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ   5909200 2687105 

  711000 Приходи од пореза на доходак и добит   200 2 

  712000 Доприноси за социјално осигурање       

  713000 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјел.   400000 220870 

  714000 Порези на имовину   290000 87665 

  715000 Порези на промет производа и услуга   14000 27147 

  716000 Царине и увозне дажбине   0 0 

  717000 Индиректни порези дозначени од УИО   5200000 2351421 

  719000 Остали порески приходи   5000 0 

720000 
 

Непорески приходи   1015900 416475 

  
  

      

  721000  Приходи од финан.и нефин.имовине и поз.курс.раз.   110000 38155 



  722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга   772000 318823 

  723000 Новчане казне   1000 0 

  728000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размене између или унутар јединица власти   0 0 

  729000 Остали непорески приходи   132900 59497 

730000   Грантови    0 0 

  731000 Грантови    0 0 

780000   Трансфери између или унутар  јединица власти   516000 266799 

  787000 Трансфери између  различитих јединица  власти   516000 266799 

  788000 Трансфери унутар исте јединице власти   0 0 

    Б.БУЏЕТСКИ РАСХОДИ   6904400 3211326 

410000   Текући расходи   6787100 3195527 

  411000 Расходи за лична примања запослених   2707400 1339560 

  412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга   1493500 682742 

  413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови   45000 21736 

  414000 Субвенције   78000 0 

  415000 Грантови   1061500 529705 

  416000 Дознаке на име соц. заштите које се исплаћују из буџета Републике,       

    општина и градова   1299700 594921 

  417000 Дознаке на име социјалне заштите које  исплаћују институције обав.       

    социјалног осигурања   0 0 



  418000 Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи транс.   55000 23622 

    размјене између или унутар јединица власти       

  419000 Расходи по судским рјешењима   47000 3241 

480000   Трансфери између или унутар јединица власти   17300 15799 

  487000 Трансфери између различитих јединица власти   17300 15799 

  488000 Трансфери унутар исте јединице власти   0 0 

    Буџетска резерва   100000 0 

    В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)   536700 159053 

            

    Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)   -224700 -99230 

810000   I Примици за нефинансијску имовину   371400 0 

  811000 Примици за произведену сталну имовину   321400 0 

  812000 примици за драгоцјености   0 0 

  813000 Примици за непроизведену сталну имовину   50000 0 

  814000 Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји       

    и обустављењих пословања   0 0 

  815000 Примици за стратешке залихе   0 0 

  816000 Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара,       

    амбалаже и сл.   0 0 

  817000 Примици по основу пореза на додату вриједност   0 0 



880000   II Примици за нефин. имовину из трансакција између или унутар       

    јединица власти   0 0 

  881000 Примици за нефинансијску имовину из транс. између или унутар        

    јединица власти   0 0 

510000   III Издаци за нефинансијску имовину   596100 99230 

            

  511000 Издаци за произведену сталну имовину   535000 95673 

  512000 Издаци за драгоцјености   500 0 

  513000 Издаци за непроизведену сталну имовину   50000 1045 

  514000 Издаци за сталну имовину намјењену продаји   0 0 

  515000 Издаци за стратешке залихе   0 0 

  516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбал. и сл.   10600 2512 

  517000 Издаци по основу пореза на додату вриједност   0 0 

  518000 Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми   0 0 

580000   IV Издаци за нефинансијску имовину из транс. између или унутар        

    јединица власти   0 0 

  581000 Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар    0 0 

    јединица власти       

    Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)   312000 59823 

    Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З)   -312000 -221182 



    Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)   0 -500 

910000   I Примици од финансијске имовине   1500 0 

  911000 Примици од финансијске имовине   1500 0 

  918000 Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар        

    јединица власти       

610000   II Издаци за финансијску имовину   1500 500 

  611000 Издаци за финансијску имовину   1500 500 

  618000 Издаци за финансијску имовину из трансакција између или унутар   0 0 

    јединица власти       

    Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)   -370000 -171143 

            

920000   I Примици од  задуживања   0 0 

  921000 Примици од задуживања   0 0 

  928000 Примици од задуживања из трансакција између или унутар јединица   0 0 

    власти       

620000   II Издаци за отплату дугова   370000 171143 

  621000 Издаци за отплату дугова   345000 171143 

  628000 Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица        

    власти   25000 0 

    З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ ( I-II )   0 -49539 



930000   I Остали примици    158000 21325 

  931000 Остали примици   92000 0 

  938000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти   66000 21325 

  
  

      

630000   II ОСтали издаци   158000 70864 

  631000 Остали издаци   92000 44398 

  638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти   66000 26466 

    И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА   58000 0 

            

    Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)   0 -161359 

            

     БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019ГОДИНУ-БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ       

    И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ       

Економски      Буџет  Остварено  

код    О П И С 
   за 2019год. 

01.01-
30.06.2019. 

1   2   3 4, 

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ   7441100 3370379 

710000   П о р е с к и    п р и х о д и   5909200 2687105 

711000   Приходи од пореза на доходaк и добит   200 2 



  711100 Порези на доходак   200 2 

  711200 Порези на добит правних лица       

  711300 Порези на приходе од капиталних добитака       

712000   Доприноси за соцјално осигурање   0   

  712100 Доприноси за соцјално осигурање       

713000 
 

Порези на лична примања и приходе од самосталне дјелатности   400000 220870 

  713100 Порези на лична примања и приходе од самосталне дјелатности   400000 220870 

714000 
 

Порези на имовину   290000 87665 

  714100 Порези на имовину   290000 87665 

  714200 Порези на наслеђе и поклоне       

  714300 Порези на финансијске и капиталне трансакције       

  714900 Остали порези на имовину       

715000   Порези на промет производа и услуга   14000 27147 

  715100 Порези на промет производа   8000 245 

  715200 Порези на промет услуга   6000   

  715300 Акцизе     26902 

716000 
 

Царине и увозне дажбине       

  716100 Царине и увозне дажбине       

717000 
 

Индиректни порези прикупљени преко УИО   5200000 2351421 

  717100 Индиректни порези прикупљени преко УИО-збирно   5200000 2351421 



719000 
 

Остали порески приходи   5000 0 

  719100 Остали порески приходи   5000   

720000 
 

Н е п о р е с к и    п р и х о д и   1015900 416475 

721000 
 

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика   110000 38155 

  721100 Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права       

  721200 Приходи од закупа и ренте   110000 38155 

  721300 Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте       

  721400 Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата       

  721500 Приходи од камата и осталих накнада за дате зајмове       

  721600 Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика       

  
 

из пословних и инвестиционих активности       

722000 
 

Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга   772000 318823 

  722100 Административне накнаде и таксе   70000 24088 

  722200 Судске накнаде и таксе       

  722300 Комуналне накнаде и таксе   150000 115441 

  722400 Накнаде по разним основама   407000 102668 

  722500 Приходи од пружања јавних услуга   145000 76626 

723000 
 

Новчане казне   1000 0 

  723100 Новчане казне   1000   

728000 
 

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција       



  
 

размјене између или унутар јединица власти       

  728100 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција       

  
 

са другим јединицама власти       

  728200 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција       

  
 

унутар исте једнице власти       

729000  Остали непорески приходи   132900 59497 

  729100 Остали непорески приходи   132900 59497 

730000 
 

Г р а н т о в и   0   

731000 
 

Грантови   0   

  731100 Грантови из иностранства       

  731200 Грантови из земље       

780000   Т р а н с ф е р и   и з м е ђ у   и л и   у н у т а р   ј е д и н и ц а  в л а с т и 

          

787000 
 

Трансфери између различитих јединица власти   516000 266799 

  787100 Трансфери од државе        

  787200 Трансфери од ентитета   516000 258136 

  787300 Трансфери од јединица локалне самоуправе     1702 

  787400 Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања       

  787900 Трансфери од осталих једница власти     6961 

788000  Трансфери унутар исте јединице власти       



  788100 Трансфери унутар исте јединице власти       

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ   371400 0 

810000 
 

П р и м и ц и  з а  н е ф и н а н с и j с к у  и м о в и ну    371400 0 

811000 
 

Примици за произведену сталну имовину   321400 0 

  811100 Примици за зграде и објекте   311400   

  811200 Примици за постројења и опрему   10000   

  811300 Примици за биолошку имовину       

  811400 Примици за инвестициону имовину       

  811900 Примици за осталу произведену имовину       

812000 
 

Примици за драгоцјености   0 0 

  812100 Примици за драгоцјености       

813000 
 

Примици за непроизведену сталну имовину   50000 0 

  813100 Примици за земљиште   50000   

  813200 Примици за подземна и површинска налазишта       

  813300 Примици за остала природна добра       

  813900 Примици за осталу непроизведену имовину       

814000 
 

Примици од продаје сталне имовине немјењене продаји и обустављених пословања    0 0 

  814100 Примици од продаје сталне имовине немјењене продаји и        

  
 

и обустављених пословања       

815000 
 

Примици за стратешке залихе   0 0 



  815100 Примици за стратешке залихе       

816000 
 

                                                                                                                                                        Примици од залиха 
материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.   0 0 

  
 

амбалаже и сл.       

  816100 
                                                                                                                                                            Примици од залиха 
материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.       

  
 

амбалаже и сл.       

880000 
 

Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или        

  
 

унутар јединица власти   0 0 

881000 
 

Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или        

  
 

унутар јединица власти   0 0 

  881100 Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим        

  
 

јединицама власти       

  881200 Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим       

  
 

буџетским корисницима исте једнице власти       

  
 

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ       

    ИМОВИНУ   7812500 3370379 

  

                           БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019 ГОДИНУ-БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИН.ИМОВИНУ     

 
Економски      Буџет  Остварено  



код    О П И С 
   за 2019год. 

01.01-
30.06.2019. 

1   2   3 4, 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ       

410000 
 

Текући расходи   6787100 3195527 

411000 
 

Расходи за лична примања запослених   2707400 1339560 

  411100 Расходи за бруто плате запослених   2104100 1050828 

  411100 Расходи за плате приправника   106400 31776 

  411200  Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада   431300 214056 

  411300 Расходи за накнаду плате запослених за вријеме боловања( бруто)   21000 15575 

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи(бруто)   44600 27325 

412000 
 

Расходи по основу кориштења робе и услуга   1493500 682742 

  412100 Расходи по основу закупа   25200 11459 

  412200 Расходи по основу утрошка енергије,комуналних,комуникационих и тран.услуга   224100 102979 

  412300 Расходи за режијски материјал   50300 22061 

  412400 Расходи за материјал за посебне намјене   69000 41822 

  412500 Расходи за текуће одржавање   225200 81341 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја    87150 38733 

  412700 Расходи за стручне услуге   66350 30813 

  412800 Расходи за услуге одржавање јавних површина и заштите животне средине   211500 131459 



  412900 Остали некласификовани расходи   534700 222075 

413000   Расходи финансирања и други финансијски трошкови   45000 21736 

  413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности   0 0 

  413200 Расходи финансирања по основу финансијских деривата   0 0 

  413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи   40000 21127 

  413400 Расходи по основу камата на примљене зајмове у иностранству   0 0 

  413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова   0 0 

  413800 Расходи по основу  негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности   0 0 

  413900 Расходи по основу затезних камата   5000 609 

414000 
 

Субвенције   78000 0 

  414100 Субвенције   78000 0 

415000 
 

Грантови   1061500 529705 

  415100 Грантови у иностранство       

  415200 Грантови у земљи   1061500 529705 

416000 
 

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике,општина и градова   1299700 594921 

  416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Реп,општина и град.   1142000 532330 

  416300 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се испл. из буџета  Републике,oпштина и градова   157700 62591 

417000 
 

Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања   0 0 

  417100 Дознаке по основу пензијског осигурања       



  417200 Дознаке по основу здравственог осигурања       

  417300 Дознаке по однову осигурања од незапослености       

  417400 Дознаке по основу дјечје заштите       

418000 
 

Расходи финамнсирања,други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или  унутар 
јединица власти   55000 23622 

  418100 Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти   55000 23622 

  418200 Расходи из трансакција размјене између јединица власти       

  418300 Расходи финансирања и други финансијски трошкови из трансакција унутар исте јединице власти        

  418400 Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти       

419000 
 

Расходи по судским рјешењима   47000 3241 

  419100 Расходи по судским рјешењима   47000 3241 

480000 
 

Т р а н с ф е р и   и з м е ђ у   и  у н у т а р   ј е д и н и ц а   в л а с т и     17300 15799 

487000 
 

Трансфери између различитих јединица власти   17300 15799 

  487100 Трансфери држави   0 0 

  487200 Трансфери ентитету   9800 5328 

  487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе   2000 14 

  487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања   5500 3496 

  487900 Трансфери осталим јединицама власти   0 6961 

488000 
 

Трансфери унутар исте јединице  власти   0 0 

  482100 Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти       



**** 
 

Буџетска резерва   100000 0 

  **** Буџетска резерва   100000 0 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ   596100 99230 

510000 
 

 И з д а ц и  з а  н е ф и н а н с и ј с к у  и м о в и н у   596100 99230 

511000 
 

Издаци за произведену сталну имовину     535000 95673 

  511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката   91000 18171 

  511200 Издаци за инвестиционо одрж. реконстр. и адапт. зграда и објеката   260000 10824 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме   117000 61530 

  511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме   7000 0 

  511500 Издаци за биолошку имовину       

  511600 Издаци за инвестициону имовину       

  511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину   60000 5148 

512000 
 

Издаци за драгоцјености   500 0 

  512100 Издаци за драгоцјености   500 0 

513000 
 

Издаци за непроизведену сталну имовину     50000 1045 

  513100 Издаци за прибављање земљишта   50000 1045 

  513200 Издаци по основу улагања у побољшање земљишта       

  513300 Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта       

  513400 Издаци по основу улагања у побољшање подземних и површ. налаз.       

  513500 Издаци за прибављање осталих природних добара       



  513600 Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара       

  513700 Издаци за нематеријалну произведену имовину       

514000 
 

Издаци за сталну имовину намјењену продаји   0 0 

  514100 Издаци за сталну имовину намјењену продаји       

515000 
 

Издаци за стратешке залихе   0 0 

  515100 Издаци за стратешке залихе       

516000 
 

Издаци за залихе материјала,робе и ситног инвентара,амбал. и сл.   10600 2512 

  516100 Издаци за залихе материјала,робе и ситног инвентара,амбал. и сл.   10600 2512 

518000 
 

Издаци за улагања на туђим некретнинама,постројењима и опреми   0 0 

  518100 Издаци за улагања на туђим некретнинама,постројењима и опреми       

580000 
 

Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти   0 0 

581000 
 

Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти   0 0 

  581100 Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим  јединицама власти       

  581200 Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са  другим буџетским корисницима исте  јединице власти       

    УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

Економски О п и с       

Економски 
код 

 
                                                              О П И С    

Буџет за 
2019год. 

Остварено              
01.01-
30.06.2019. 

1   2   3 4, 



  
 

ФИНАНСИРАЊЕ   -345000 -171643 

  
 

НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   0 -500 

910000 
 

Примици од финансијске имовине   1500 0 

911000 
 

Примици од финансијске имовине   1500   

  911100 Примици од хартија од вриједности(изузев акција)       

  911200 Примици од акција и учешћа у капиталу       

  911300 Примици од финансијских деривата       

  911400 Примици од наплате датих зајмова   1500   

  911500 Примици по основу орочених новчаних средстава       

918000 
 

Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти   0   

  918100 Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јединицама  власти       

  918200 Примици од финансијске имовине из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти       

610000 
 

И з д а ц и  з а  ф и н а н с и ј с к у  и м о в и н у   1500 500 

611000 
 

Издаци за финансијску имовину   1500 500 

  611100 Издаци за  хартије од вриједности(изузев акција)       

  611200 Издаци за акције и учешће у капиталу       

  611300 Издаци за  финансијске деривате       

  611400 Издаци за дате зајмове   1500 500 

  611500 Издаци по основу орочавања новчаних средстава       

618000 
 

Издаци  за  финансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти   0 0 



  618100 Издаци за  финансијску имовину из трансакција са другим јединицама  власти       

  618200 Издаци за финансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти       

  
 

НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ   -345000 -171143 

920000 
 

Примици од задуживања   0 0 

921000 
 

Примици од  задуживања   0 0 

  921100 Примици од издавања хартија од вриједности(изузев акција)       

  921200 Примици од узетих зајмова       

  921300 Примици од рефундације отплаћених зајмова       

928000 
 

Примици од задуживања из трансакција између или унутар јединица власти   0 0 

  928100 Примици од задуживања код других јединица власти       

  928200 Примици од задуживања код других буџетских корисника исте  јединице власти       

620000 
 

Издаци за отплату дугова   370000 171143 

621000 
 

Издаци за отплату дугова   345000 171143 

  621100 Издаци за исплату главнице по хартијама од вриједн.(изузев акција)       

  621200 Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима       

  621300 Издаци за отплату главнице примљених заjмова у земљи   345000 171143 

  621400 Издаци за отплату главнице примљених заjмова из иностранства   0 0 

  621900 Издаци за отплату  осталих дугова   0 0 

628000 
 

Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти   25000 0 

  628100 Издаци за отплату дугова из трансакција  према другим јединица власти   25000 0 



  628200 Издаци за отплату дугова   према другим буџетским корисницима исте  јединице  власти       

  
 

ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ   0 -49539 

930000 
 

Остали примици   158000 21325 

931000 
 

Остали примици   92000 0 

  931100 Примици по основу пореза на додату вредност       

  931200 Примици по основу депозита и кауција       

  931300 Примици по основу аванса       

  931900 Остали примици   92000   

938000 
 

Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти   66000 21325 

  938100 Остали примици из трансакција са другим јединицама  власти   66000 21325 

  938200 Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти       

630000 
 

Остали издаци   158000 70864 

631000 
 

Остали издаци   92000 44398 

  631100 Издаци по основу пореза на додату вредност   0 0 

  631200 Издаци  по основу депозита и кауција       

  631300 Издаци  по основу аванса       

  631900 Остали издаци   92000 44398 

638000 
 

Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти   66000 26466 

  638100 Остали издаци из трансакција са другим јединицама  власти   66000 26466 

  638200 Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти       



****   РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА-неискориштена средства кредита   58000   

 БУЏЕТ  ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2019 ГОДИНУ-ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА 

Економски О п и с   Буџет  Остварено 

код 
  

   за 2019год. 
01.01-
30.06.2019. 

1   2   3 4, 

    Назив потрошачке јединице:Стручна служба Скупшт. општ.        

410000 
 

Текући расходи   255000 121893 

412000 
 

Расходи по основу коришћења роба и услуга   240000 114393 

  412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног врем.   240000 114393 

  412900 Расходи за бруто плате скупштинских посл. и одборн.   230000 107358 

  412900 Расходи за бруто накнаде за скупштинске комисије   10000 7035 

415000 
 

Грантови у земљи   15000 7500 

  415200 Накнаде парламентарним странкама   15000 7500 

  
 

Буџетска резерва   100000   

    Укупно потрошачка јединица 0015110   355000 121893 

Назив потрошачке јединице: Територијална  ватрогасна јединица Братунац       

410000 
 

Текући расходи   20000 2298 

412000 
 

Расходи по основу коришћења роба и услуга   20000 2298 



  412400 Набавка специјалног материјала за ватрогасну службу   10000 65 

  412500 Расходи за текуће одржавање осталих грађ.објеката и опреме   10000 2233 

510000 
 

Издаци за нефинансијску имовину   15000 1792 

  511000 Трошкови за произведену сталну имовину   15000 0 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме   10000   

  511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме   5000   

  
  

      

  516000 Издаци за залихе материјала,робе и ситног инвентара   0 1792 

  516100 Издаци за залихе материјала,робе и ситног инвентара     1792 

631100 
 

Издаци за порез на додату вриједност   0 0 

  631100 Издаци за порез на додату вриједност који се плаћа добављачима       

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015125   35000 4090 

Назив потрошачке јединице: Одјељење за општу управу        

410000 
 

Текући расходи   623100 247335 

  
  

      

412000 
 

Расходи по основу коришћења роба и услуга   495100 212807 

  
  

      

  412100 Расходи за закуп пословних објеката и простора    23000 10979 

  412200 Расходи по основу утрошка енергије   45000 25032 

  412200 Расходи за комуналне услуге   44000 18547 



  412300 Расходи за режијски материјал   30000 13680 

  412400 Расходи за материјал за посебне намјене   3000 300 

  412500 Расходи за текуће одржавање зграда   7500 350 

  412500 Расходи за текуће одржавање опреме   40000 13737 

  
  

    1434 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи и ин.   5000 1434 

  412600 Расходи по основу утрошка горива   55000 23989 

  412700 Расходи за услуге финансијског посредовања и осиг.   10000 7146 

  412700 Расходи за услуге оглашавања,информисања и медија   35000 11026 

  412700 Расходи за правне и адм. услуге   10000 2839 

  412700 Расходи за медицинске и лабораторијске усл.       

  412700 Расходи за трошкове одрж. лиценци(трезор)   4100 4038 

  412900 Расходи по основу репрезентације   11000 7387 

  412900 Расходи за стручно усавршавање запослених   6000 1655 

  412900 Расходи по основу поврата и прекњ. пореза и доприн.   1000   

  412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа   85000 44538 

  412900 Трошкови свечаности и прослава   7000 1825 

  412900 Расходи по основу допр.за професионалну рех. инвал.   3500 1639 

  412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца   5000 2351 

  412900 Остали некласификовани расходи   17000 1763 



  412900 Трошкови противградне заштите   18000 9000 

  412900 Трошкови изборне комисије и одржавања избора   10000 3585 

  412900 Средства за хигијеничарску службу   20000 5967 

413000 
 

Расходи финансирања и други финансијски трошкови   3000 215 

  413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности       

  413200 Расходи финансирања по основу финансијских деривата       

  413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи       

  413400 Расходи по основу камата на примљене зајмове у иностранству       

  
  

      

  413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова       

  413800 Расходи по основу  негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности       

  413900 Расходи по основу затезних камата у земљи   3000 215 

415000 
 

Грантови   80000 31115 

  415200 Општинска борачка организација Братунац   36000 20440 

  415200 Општинска организација породица заробљених и погинулих        

  
 

бораца и несталих цивила Братунац   16000 6675 

  415200 Средства за удружење погинулих и несталих цивилних жртава        

  
 

рата Бошњака   11000   

  
  

      

  415200 Удружење несталих лица Братунац-Сребреница   3000 1000 



  415200 Средства за удружење логораша регије Бирач Братунац   8000 3000 

  415200 Средства за удружење жена жртава рата РС-Регионални одбор Бирач-Братунац   6.000   

419000 
 

Расходи по судским рјешењима   45000 3198 

  419100 Расходи по судским рјешењима   45000 3198 

487000 
 

Трансфери између различитих јединица власти   9500 3510 

  487100 Трансфери држави       

  487200 Трансфери ентитету   2000   

  487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе   2000 14 

  487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања   2000 3496 

  487400 Расходи за ЈУ Фонд солидарности за лијечење дјеце у иностранству   3500   

  487900 Трансфери осталим јединицама власти       

510000 
 

Издаци за нефинансијску имовину   62500 59414 

511000 
 

Издаци за произведену сталну имовину   62000 59414 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме   50000 58694 

  511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме   2000   

  511600 Издаци за залихе ситног инвентара,ауто гума,обуће и сл.   10000 720 

512000   Издаци за драгоцјености   500 0 

  512100 Издаци за матичне књиге   500   

            



    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015130   695.100 310259 

Назив потрошачке јединице: Одјељење за финансије       

410000 
 

Текући трошкови   2.083.000 989976 

411000 
 

Расходи за лична примања запослених   2.083.000 989976 

  411100 Расходи за бруто плате запослених   1.615.000 753414 

  411100 Расходи за бруто плате проправника   68.000 31776 

  411200  Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада   350.000 167763 

  411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања( бруто)   20.000 14240 

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи(бруто)   30.000 22783 

610000 
 

Издаци за финансијску имовину   500 500 

  611400 Издаци за дате зајмове   500 500 

638000 
 

Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти   28000 22383 

  638100 
Издаци за наклнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда обавезног социјалног 
осигурања   20.000 22383 

  638100 
Издаци за наклнаде плата за вријеме боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног 
осигурања   8.000   

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015140   2.111.500 1012859 

Назив потрошачке јединице: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности       

410000 
 

Текући расходи   1.374.500 630267 

412000 
 

Расходи по основу кориштења роба и услуга   20.000 0 



  412400 Расходи за материјал за посебне намјене   20.000 0 

  412440 Расходи за материјал за потребе цивилне заштите   20.000   

414000 
 

Субвенције нефинансијским субјектима   78.000 0 

  
  

      

  414100 Субвенције за информисање       

  414100 Субвенције за јавна предузећа-Дом здравља   78.000   

415000 
 

Грантови непрофитним субјектима у земљи   966.500 491090 

  415200 Средства за Моторијаду   10.000   

  415200 Средства за КУД    23.000 13790 

  415200 Финанс.програма удружења пензионера   20.000 5000 

  415200 Средства за културу   10.000 5400 

  415200 Средства за Новогодишњи турнир у малом фудбалу   17.000   

  415200 Средства за спорт    250.000 203593 

  415200 Средства за омладину- програми   2.000   

  
  

      

  
  

      

  415200 Средства  за развој пољопривреде  и пружање стручне помоћи   109.000 27526 

  415200 Средства за рад ДОО"Малина-Братунац"   140.000 112800 

  415200 Средства за сајам "Дани малине"   40.000   

  415200 Средства за вјерске заједнице   9.000 6500 



  415200 Средства за Основне школе   15.000 9834 

  
  

      

  415200 Остала удружења   12.000 6500 

  
  

      

  415200 Остали грантови   15.000 14534 

  415200 Помоћ женама жртвама рата   7.000   

  415200 Помоћ дјеци и омладини са посебним потeшкоћама   13.000   

  415200 Средства за Рег.програм локалне демократије на Зап.Балкану   25.000   

  415200 Средства за запошљавање младих   35.000 10931 

  415200 Средства за ОО Црвени Крст Братунац   8.000 3000 

  415200 Средства за удружење "Бебац"Братунац   6.500   

  415200 Средства за адаптацију вјерских објеката   15.000   

  415200 Средства за изградњу зграде Дома здравља-отплата кредита   130.000 65115 

  415200 Капитални грант за АД"Градска чистоћа"Братунац   10.000   

  415200 Остали капитални грантови   10.000 1467 

  415200 Помоћ за штете настале услед елементарних непогода   35.000 5100 

416000 
 

Дознаке на име социјалне запштите које се исплаћују из буџета   310000 139177 

  416100 Дознаке грађанима   310.000 139177 

  416100 Стипендије студентима   120.000 69650 

  416100 Грантови појединцима   50.000 19030 



  416100 Помоћи за ученике слабог материјалног стања   10.000   

  416100 Средства за стимулисање раста наталитета   20.000   

  416100 Помоћ за избјегла и расељена лица и повратнике   110.000 50497 

  416100 
Помоћ за куповину плацева,реконструкцију и изградњу стамбених објеката породицама чије су куће 
оштећене у поплавама и пожару       

  416300 Дознаке пружаоцима услуга избјеглим и расељеним лицима       

610000 
 

Издаци за финансијску имовину   1000 0 

  611400 Издаци за дате зајмове   1.000   

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015150   1.375.500 630267 

  
  

      

    Назив потрошачке јединице: Одјељење за простор.уређ. и стамб. комун. дјелатн.       

410000 
 

Текући расходи   395.000 201705 

412000 
 

Расходи по основу коришћења роба и услуга   395.000 201.705 

  412200 Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције   3.500   

  412200 Расходи по основу утрошка енергије за пумпе за заливање   40.000 7504 

  412500 Расходи за текуће одржавање објеката друм.саобраћаја    70.000 36525 

  412500 Расходи за текуће одржавање  корита водотока   45.000 10313 

  412500 Расходи за текуће одржавање осталих објеката     5212 

  412500 Расходи за одржавање и санацију јавне расвјете   25.000 10692 

  
  

      



  412700 Расходи за услуге израде пројектне док.и надзор       

  412800 Расходи за услуге зимске службе   15.000 15138 

  412800 Трошкови уличне расвјете- ел. енергија   75.000 75332 

  412800 Расходи за услуге чишћења јавних површина   95.000 36889 

  412800 Средства за комуналну дјелатност-кишна кан.   6.000   

  412800 Средства за комуналну дјелатност-градско зел   10.000 4100 

  412800 Расходи за усл.зашт. животне средине-управљање отпадом   10.000   

  412800 Средства за интервенције ком.полиције и инсп.   500   

487000 
 

Т р а н с ф е р и   и з м е ђ у   и  у н у т а р   ј е д и н и ц а   в л а с т и     0 6.961 

  487900 Трансфери осталим јединицама власти     6961 

510000 
 

Издаци за нефинансијску имовину   501000 35188 

511000 
 

Издаци за произведену сталну имовину   451.000 34143 

  511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објек.   91.000 18171 

  511100 Изградња и набавка грађевинских објеката и суфинансирање         

  
 

 пројеката са међународним организацијама и ресорним Минист.   45.000 18171 

  
  

      

  511190 Изгр.и проширење система за  наводњавање   8.000   

  511190 Изградња јавне расвјете    18.000   

  511190 Изградња  водовода, и заштита изворишта       

  
  

      



  511190 Изградња капеле и пратећих објеката  на градском гробљу   20.000   

  511200 Издаци за инв. одрж,рек.и адап.зграда и објеката   260.000 10824 

  
  

      

  511200 Реконстр. и мод. локалних и некатег. путева    35.000   

  511200 Реконстр. и мод. локалних и некатег. путева        

  511200 Реконстр. и мод. локалних и некатег. путева и улица-суфинансирање пројеката   90.000   

  511200 Реконстр. и мод. градских улица    35.000   

  
  

      

  511200 Реконструкција и адаптација осталих објеката   25.000 10824 

  511200 Издаци за увођење ЛЕД расвјете на подручју општине Братунац   75.000   

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме   40.000 0 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме-канте и контејнери за смеће 

  511400 Издаци за инвестиционо одржавање   опреме   0 0 

  511400 Издаци за инвестиционо одржавање   опреме       

  511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину   60000 5148 

  511700 Издаци за измјену регулационог плана и пројекте   60.000 5148 

513000 
 

Издаци за непроизведену сталну имовину   50.000 1045 

  
  

      

  513100 Издаци за прибављање земљишта    50.000 1045 



516000 
 

Издаци за залихе материјала,робе и ситног инвентара,амбал. и сл.   0 0 

  516100 Издаци за залихе ситног инвентара,ауто гума,одјеће и обуће       

630000 
 

ОСТАЛИ ИЗДАЦИ   0 0 

  631000 Остали издаци   0 0 

  631100 Издаци по основу пореза на додату вриједост       

638000 
 

Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти   0 0 

  638100 Издаци по основу улазног пореза на додату врједост који се плаћа другим јединицама власти као добављачу       

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015160   896.000 243.854 

Назив потрошачке јединице: Остала буџетка потрошња       

  
 

Назив потрошачке јединице:Остала буџетска потрошња       

410000 
 

Текући расходи   97000 45063 

413000 
 

Расходи финансирања и други финансијски трошкови   42.000 21441 

  413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности       

  413200 Расходи финансирања по основу финансијских деривата       

  413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи   40000 21127 

  413400 Расходи по основу камата на примљене зајмове у иностранству       

  413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова       

  413900 Расходи по основу затезних камата   2000 314 

  
  

      

418000 
 

Расходи финансирања и други финанс. трошк.између једин.власти   55000 23622 



  418100 Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета   55000 23622 

621000 
 

Издаци за отплату дугова   345000 171143 

  621100 Издаци за исплату главнице по хартијама од вриједн.(изузев акција)       

  621200 Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима       

  621300 Издаци за отплату главнице примљених заjмова у земљи   345000 171143 

  621400 Издаци за отплату главнице примљених заjмова из иностранства       

  621900 Издаци за отплату  осталих дугова       

628000 
 

Издаци за отплату дугова из трансакција  према другим јединица власти   25000 0 

  628100 Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти   25000   

638000 
 

Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти       

  638100 Издаци по основу улазног пореза на додату врједност који се плаћа другим јединицама власти као добављачу       

631900 
 

Остали издаци   92000 44398 

  631900 Остали издаци у земљи   92000 44398 

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015190   559000 260604 

  
 

Назив потрошачке јединице:Мјесне заједнице        

410000 
 

Текући расходи   44.700 15773 

1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга   44.700 15773 

  412100 Расходи за закуп пословних објеката и простора    2.200 480 

  412200 Расходи по основу утрошка енергије   7.000 3407 

  412200 Расходи за комуналне услуге   500 12 



  412300 Расходи за режијски материјал   1.500   

  412500 Расходи за текуће одржавање осталих грађ.објеката   5.000 300 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи и ин.   1.000   

  412600 Расходи по основу утрошка горива   16.000 8924 

  412900 Остали некласификовани расходи   11.500 2650 

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015200   44.700 15773 

  Назив  потрошачке јединице:ЈУ Центар за социјални рад Братунац       

  410000 Текући расходи   264.600 129.207 

411000 
 

Расходи за лична примања запослених   237.600 120597 

  411100 Расходи за бруто плате запослених   170.900 99786 

  411100 Расходи за бруто плате приправника   19.200   

  411200  Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада   41.000 18288 

  411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања( бруто)   1.000 118 

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи(бруто)   5.500 2405 

412000 
 

Расходи по основу коришћења роба и услуга   25.000 8504 

  
  

      

  412200 Расходи по основу утрошка енергије   5.000 2635 

  412200 Расходи за комуналне услуге   5.000 1945 

  412300 Расходи за режијски материјал   3.000 1235 

  412500 Расходи за текуће одржавање осталих грађ.објеката   1.700 55 



  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи и ин.   1.000   

  412600 Расходи по основу утрошка горива   2.000 777 

  412700 Расходи за стручне услуге   1.300 972 

  412900 Остали некласификовани расходи    6.000 885 

413000 
 

Расходи финансирања и други финансијски трошкови   0 63 

  413900 Расходи по основу затезних камата     63 

419000 
 

Расходи по судским рјешењима   2000 43 

  
 

Расходи по судским рјешењима   2.000 43 

510000 
 

Издаци за нефинансијску имовину   600 0 

511000 
 

Издаци за произведену сталну имовину   600 0 

  511600 Издаци за залихе материјала,робе и ситног инвентара,амбалаже и сл. 

638000 
 

Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти   0 0 

  638100 
Издаци за накнаду плате за породиљско одсуство који се рефундира од фонда обавезног социјалног 
осигурања       

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015300   265.200 129207 

  
 

Назив потрошачке јединице:Трошкови социјалне заштите        

410000 
 

Текући расходи   1.018.400 466119 

412000 
 

Расходи по основу коришћења роба и услуга   28.700 10375 

  412200 Расходи за комуналне услуге   14.000 5262 

  412300 Расходи за режијски материјал-набавка књига за дјецу   2.700   



  412900 Остали некласификовани расходи   12.000 5113 

  
  

      

416000 
 

Дознаке на име социјалне заштите   989.700 455744 

  416100 Средства за унапређење положаја лица са инвалидитетом   72.000 28600 

  416300 Смјештај у домове социјално угрожених лица   157.700 62591 

  416100 Текући програм соц. заштите   72.000   

  416100 Текући програм социјалне помоћи   760.000 364553 

  
  

      

  416100 Додатни програм соц. заштите       

  
  

      

  
  

      

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015301   1.018.400 466119 

Назив потрошачке јединице: ЈУ за предшк.обр.и васп. "Радост"Братунац       

410000 
 

Текући расходи   317.300 194609 

411000 
 

Расходи за лична примања запослених   245.200 160783 

  411100 Расходи за бруто плате запослених   217.800 149312 

  411100 Расходи за бруто плате приправника   19.200   

  411200  Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада     8117 

  411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања( бруто)     1217 

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи(бруто)   8.200 2137 



  
  

      

412000 
 

Расходи по основу коришћења роба и услуга   72.100 33826 

  412200 Расходи по основу утрошка енергије   8.500 3082 

  412200 Расходи за комуналне услуге   3.300 2006 

  412300 Расходи за режијски материјал   2.000 2541 

  412400 Расходи за остали материјал за посебне намјене   36.000 18709 

  412500 Расходи за текуће одржавање    1.000 292 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи и ин.   1.000 399 

  412600 Расходи по основу утрошка горива   300 65 

  412700 Расходи за услуге осигурања    1.000 316 

  412900 Остали некласификовани расходи   19.000 6416 

510000 
 

Издаци за нефинансијску имовину   2000 0 

511000 
 

Издаци за произведену сталну имовину   2000 0 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме   2.000   

  
  

      

638000 
 

Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти   38000 4083 

  638100 
Издаци за наклнаде плата за вријеме боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног 
осигурања   38.000 4083 

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015400   357.300 198692 

       Назив потрошачке јединице:ЈУ "Народна библиотека Братунац"       



410000 
 

Текући расходи   16.600 7878 

412000 
 

Расходи по основу коришћења роба и услуга   16.600 7878 

  412200 Расходи по основу утрошка енергије   6.000 3214 

  412200 Расходи за комуналне услуге   2.300 1000 

  412300 Расходи за режијски материјал   1.300 343 

  412500 Рассходи за текуће одржавање осталих грађ.објеката   1.000 348 

  412600 Расходи по основу утрошка горива     185 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи и ин.   1.000   

  412700 Расходи за услуге финансијског посредовања и осиг.     22 

  412900 Остали некласификовани расходи   5.000 2766 

510000 
 

Издаци за нефинансијску имовину   5000 117 

511000 
 

Издаци за произведену сталну имовину   5000 117 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме   5.000 117 

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0818022   21.600 7995 

  
 

Назив потрошачке јединице: Средњошколски центар       

410000 
 

Текући расходи   96.200 51.654 

411000 
 

Расходи за лична примања   20.200 13069 

  411100 Расходи за бруто плате запослених-приправници       

  411200  Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада   19.300 13069 

  411400 Расходи за једнократне помоћи   900   



412000 
 

Расходи по основу коришћења роба и услуга   76.000 38568 

  
  

      

  412200 Расходи по основу утрошка енергије   25.000 22178 

  412200 Расходи за комуналне услуге   15.000 6489 

  412300 Расходи за режијски материјал   7.000 3365 

  
  

  15.000   

  412500 Расходи за текуће одржавање осталих грађ.објеката   15.000 1018 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи и ин.   3.000 1592 

  412600 Расходи по основу утрошка горива       

  412700 Расходи за услуге финансијског посредовања и осиг.   2.000 529 

  412900 Остали некласификовани расходи   9.000 3397 

413000 
 

Расходи финансирања и други финансијски трошкови   0 17 

  413900 Расходи по основу затезних камата     17 

487000 
 

Трансфери ентитету   7800 5328 

  487200 Трансфери ентитету за плате приправника   7.800 5328 

510000 
 

Издаци за нефинансијску имовину   10000 1964 

511000 
 

Издаци за произведену сталну имовину   10000 1964 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме   10.000 1964 

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0815067   114.000 58946 

  
 

Назив потрошачке јединице:ЈУ Туристичка организација Братунац       



410000 
 

Текући расходи   82.700 31430 

411000 
 

Расходи за лична примања запослених   53.400 24635 

  411100 Расходи за бруто плате запослених   45.000 21949 

  411200  Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада   8.400 2686 

  411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања( бруто)       

412000 
 

Расходи по основу коришћења роба и услуга   29.300 6.795 

  412200 Расходи по основу утрошка енергије     138 

  412200 Расходи за комуналне услуге     200 

  412300 Расходи за режијски материјал   500   

  412400 Расходи за остали материјал за посебне намјене     3129 

  412500 Расходи за текуће одржавање    4.000 87 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи и ин.     14 

  412600 Расходи по основу утрошка горива   850 311 

  412700 Расходи за услуге осигурања    1.450 680 

  412900 Остали некласификовани расходи   2.500 2236 

  412900 Расходи за финансирање одржавања регате "Дрински слалом"   20.000   

510000 
 

Издаци за нефинансијску имовину   0   

511000 
 

Издаци за произведену сталну имовину   0   

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме       

638000 
 

Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти   0   



  638100 
Издаци за наклнаде плата за вријеме боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног 
осигурања       

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА    82.700 31430 

  
 

Назив потрошачке јединице:ЈУ Дом културе Братунац       

410000 
 

Текући расходи   99.000 60320 

411000 
 

Расходи за лична примања запослених   68.000 30500 

  411100 Расходи за бруто плате запослених   55.400 26367 

  411200  Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада   12.600 4133 

  411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања( бруто)       

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи(бруто)       

412000 
 

Расходи по основу коришћења роба и услуга   31.000 29820 

  412200 Расходи по основу утрошка енергије       

  412200 Расходи за комуналне услуге     328 

  412300 Расходи за режијски материјал   2.300 897 

  412400 Расходи за остали материјал за посебне намјене     19619 

  412500 Расходи за текуће одржавање      179 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи и ин.     883 

  412600 Расходи по основу утрошка горива   1.000 160 

  412700 Расходи за услуге осигурања   1.500 3245 

  412900 Остали некласификовани расходи   8.200 4509 



  412900 Расходи за одржавање манифестације"Ђурђевдански дани културе"   18.000   

510000 
 

Издаци за нефинансијску имовину   0 755 

511000 
 

Издаци за произведену сталну имовину   0 755 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме     755 

638000 
 

Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти   0 0 

  638100 
Издаци за наклнаде плата за вријеме боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног 
осигурања       

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА    99.000 61075 

    УКУПНО   8030000 3553063 

   
      

    ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

Функционални ФУНКЦИЈА   Буџет  Остварено 

код        за 2019год. 
01.01-
30.06.2019. 

1   2   3, 4, 

  1. Опште јавне услуге   4.611.300 2072115 

  2. Одбрана   0 0 

  3. Јавни ред и сигурност   0 0 

  4. Економски послови   35.000 10931 

  5. Заштита човјекове околине   42.000 14967 



  6. Стамбени и заједнички послови   341.500 188989 

  7. Здравство   78.000 0 

  8. Рекреација,култура и религија   406.600 284563 

  9. Образовање   496.300 272872 

  10. Социјална заштита   1.018.400 466119 

    УКУПНО   7.029.100 3310556 

  
Табела 2     

 

   
    

 
Функционални  ФУНКЦИЈА   Буџет  Остварено  

код        за 2019год. 
01.01-
30.06.2019. 

1   2   3 4 

ЗУ   Заједничке услуге   5806900 2585036 

ИУ   Индивидуалне услуге   1222200 725520 

    УКУПНО   7029100 3310556 

 

 

 

 

 



 

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА   

      
      

БИЛАНС Буџет Извршење Извршење % % 

  2002 
01.01.2002 - 
31.03.2002. 

01.01.2002 - 
30.06.2002. D/B D/(B/2) 

A B C D E F 

ПРИХОДИ 2.057.000,00 328.470,68 795.070,00 38,65% 77,30% 

РАСХОДИ 2.057.000,00 332.585,60 749.484,00 36,44% 72,87% 

ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ  - 4.114,92 45.586,00     
 

 

 

 

 

 



ОПИС Буџет Остварено Остварено % % 

  2002 
01.01.2002 - 
31.03.2002. 

01.01.2002 - 
30.06.2002. D/B D/(B/2) 

A B C D E F 

Опште јавне службе 1.511.000,00 215.850,17 503.308,00 33,31% 66,62% 

Одбрана           

Јавни ред и безбједност           

Образовање 160.000,00 30.200,00 63.800,00 39,88% 79,75% 

Здравство 81.000,00 16.707,11 34.430,00 42,51% 85,01% 

Социјално осигурање 49.000,00 18.427,72 38.800,00 79,18% 158,37% 

Стамбено комунални послови 60.000,00 18.053,00 36.710,00 61,18% 122,37% 

Рекреација/култура/религија 10.000,00 1.000,00 17.800,00 178,00% 356,00% 

Пољопривреда           

Остали послови у привреди           

Некласифицирани расходи 186.000,00 32.347,60 54.636,00 29,37% 58,75% 

УКУПНИ РАСХОДИ 2.057.000,00 332.585,60 749.484,00 36,44% 72,87% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Економски ОПИС Буџет Плаћено Укалкулисано Укупно % 

код   2002 
01.01.2002 - 
31.03.2002. 

01.01.2002 - 
31.03.2002. (D+E) 

(D-
C)/C 

А B C D E F G 
   Текуће резерве 100.000,00 3.946,60      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                

 

 

 

 

 



 

На основу члана 36.  и 87. Статута општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“  бр: 
10/17. ) и члана 127. Пословника о раду Скупштине општине Братунац („Службени гласник 
општине Братунац“ бр.3/18.) Скупштина општине Братунац на сједници одржаној дана 23.09.2019. 
године доноси: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
О неусвајању извјештаја о раду ДОО “Малина“ Братунац за 2018. годину 

 
 

Члан 1. 
 
Не усваја се извјештај о раду ДОО „Малина“ 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: 01-022-116/19.г.                                                                             
Братунац, 23.09.2019. године                                                                       Ћазим Јусуповић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-НАЧЕЛНИК- 

Ул.Светог Саве 260 Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41-03-37: e-
mail:bratopst@teol.net   www.bratunacopstina.com 

Број:02-020-285/19 

Братунац,27.09.2010.год.  
 

На основу члана 59. став (1) тачка 8. и члана 82. став (3) Закон о локалној самоуправи 
(Сл.Гласник РС бр. 97/16 и 36/19), члана 48. Став 4. Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.97/16) и члана 67. Статута општине 
Братунац (Сл.Гласник општине Братунац бр.10/2017), Начелник општине   доноси: 
 

П Р А В И Л Н И К 

 О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником  врше се  допуне Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста Општинске управе Братунац („Сл.Билтен општине Братунац“ 
бр.7/17 и 1/18) 
 

Члан 2. 
У члану 82. Правилника у Одјељку Одсјек за стамбено-комуналне послове иза радног 

мјеста под редним бројем 5 додаје се ново радно мјесто означено са бројем 5а.  
 

5а. Возач,  руковаоц грађевинским машинама 

Опис послова: 

 Управља и рукује грађевинским машинама у власништву Општиснке управе Братунац 
према распореду посла добијеном од овлаштеног лица Општинске управе Братунац, 

 провјерава исправност грађевинских машина прије почетка рада, 
 води радне листе радних сати  машина са свим потребним подацима, 
 брине се о одржавању гарђевинских машина,  
 одговара за исправност грађевинских машина и комплетне опреме у машинама, 
 отклања мање кварове на машинама а веће пријављује овлаштеном лицу Општинске управе 

Братунац, 
 предузима све потребне мјере заштите на раду,  
 по потреби  обавља послове управљања службеним моторним возилима и  брине се о 

одржавању  возила те води евиденцију  о пређеним километрима, гориву, мазиву и 
резервним дијеловима возила, 

 по потреби врши обуку других возача Општинске управе Братунац да рукују грађевинским 
машинама којим располаже Општинска управа Братунац, 

 обавља и друге послове који му се ставе у надлежност. 



 

Потребно стручно знање: 

ССС, смјер руковаоц грађевинским машинама , најмање шест мјесеци радног искуства у траженом 
степену обраазовања, положен возачки испит „Б“, „Ц“, „Е“ и „Д“ категорије, 

Сложеност послова -  рутински послови са великим бројем међусобно повезаних задатака у 
којима се примјењују  једноставно и прецизно утврђене методе рада и поступци, 

Самосталност у раду - самосталност у раду ограничена је надзором и помоћи непосредног 
руководиоца у рјешавању стручних питања, 

Одговорност - одговорност за правилну примјену метода рада, поступака или стручних техника. 

Пословна комуникација - контакт унутар Јединице. 

Број извршилаца: један (1) 

Члан 3. 
 
Овај Правилник о допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста Општинске управе Братунац ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
Службеном Гласнику Општине Братунац.   

 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 8. и члана. 82. Став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“, бр.97/16 И 36/19), члана 16. Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и 
систематизацију радних мјеста у градској, односно општинској управи („Сл.гласник РС“, 
бр.10/17), члана 48. Став 4. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.97/16), а у складу са Уредбом о категоријама, звањима и 
условима за обављање послова службеника у јединицама локалне самоуправе, („Сл.гласник РС“, 
бр.10/17) и Одлуком о оснивању Општинске управе Братунац бр.02-020-367/17, Начелник 
општине Братунац донио је Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
мјеста Општинске управе Братунац („Сл.Билтен општине Братунац“ бр.7/17 и 1/18). 

Наведеним Правилником утврђена је систематизација радних мјеста са описим радних 
мјеста по организационим јединицама Општинске управе Братунац. Након доношења овог 
Правилника Општинска управа Братунац је у оквиру пројекта „Проширење мреже система за 
наводњавање општине Братунац“ добила грађевинске машине за потрбе реализације наведеног 
пројекта, као и за потребе одржавања имовине Општинске управе Братунац.  

С обзиром да Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 
Општинске управе Братунац („Сл.Билтен општине Братунац“ бр.7/17 и 1/18) није предвиђено 
радно мјесто возача-руковаоца грађевинским машинама у чијем би опису послова било управљање 
и руковање грађевинским машинама неопходно је извршити допуну Правилника те 
систематизовати наведено радно мјесто па је и одлучено као у члану 2 овог Правилника о 
допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске 
управе Братунац. 
 

 

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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



 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-НАЧЕЛНИК- 

Ул.Светог Саве 260 Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41-03-37: e-
mail:bratopst@teol.net   www.opstinabratunac.com 

 

Број:  02-020-41-1/19 
Братунац,27.09.2019.год. 
 

На основу члана 59. и  82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл.Гласник РС“ бр.97/16 
и 36/19) и члана 67. Статута општине Братунац („Сл.Гласник општине Братунац“ бр.10/2017), 
Начелник општине доноси: 

ПЛАН О ДОПУНИ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА 
 У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БРАТУНАЦ ЗА 2019. годину 

 

Члан 1. 

Усвојени План запошљавања у Општинској управи Братунац за 2019.годину бр.02-020-41/19 
(Сл.Гласник општине Братунац бр.1/19) допуњава се према табеларном прегледу који је саставни 
дио овог Плана о допуни Плана запошљавања у Општинској управи Братунац за 2019.годину. 

Члан 2. 

Саставни дио овог Плана је табеларни преглед допуне Плана запошљавања у Општинској 
управи Братунац за 2019.годину. 

Члан 3. 

Овај  План о допуни Плана запошљавања у Општинској управи Братунац за 2019.годину 
ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном Глснику општине Братунац. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 У складу са члановима 59. и  82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл.Гласник РС“ 
бр.97/16), чланом 64 Закона о службеницима и намјештеницима у органима локалне самоуправе 
(„Сл.Гласник РС“ бр.97/16), чланом 6. Упутства за израду плана запошљавања у Општинској 
управи Братунац (Сл.Гласник општине Братунац“ бр.1/18),  Одлуком о усвајању буџета општине 
Братунац за 2019.год. бр.01-022-141/19 („Сл.Гласник општине Братунац“ бр. 8/18), чланом 26.  
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе 
Братунац („Сл.Билтен општине Братунац“ бр.07/17 и 1/18)  и чланом 67. Статута општине 
Братунац („Сл.Гласник општине Братунац“ бр.10/2017), Начелник општине Братунац донио је 
План запошљавања у Општинској управи Братунац за 2019 год. бр. 02-020-41/19  („Сл.Гласник 
општине Братунац“ бр.1/19). 



Због одласка радника у пензију и попуњавања извршилачких радних  мјеста трајним 
премјештањем  радника указала се потреба за попуњавање радних мјеста која су остала 
упражњена након доношења План запошљавања у Општинској управи Братунац за 2019.год.  

Како је чланом 66. Закона о службеницима и намјештеницима у органима локалне 
самоуправе („Сл.Гласник РС“ бр.97/16) дефинисано да се рaднo мјeстo у градској, односно 
општинској управи мoжe пoпунити  под условом дa je рaднo мјeстo прeдвиђeнo прaвилникoм o 
унутрaшњој организацији и систeмaтизaциjи рaдних мјeстa и  дa je њeгoвo пoпуњaвaњe 
прeдвиђeнo плaнoм запошљавања зa тeкућу гoдину потребно је извршити допуну Плана 
запошљавања у Општинској управи Братунац за 2019.год. па је и одлучено као у члановима од 1 
до 3 Плана о допуни Плана запошљавања у Општинској управи Братунац за 2019.године. 

 

   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Недељко Млађеновић,дипл.инж.маш.с.р. 

 

 


