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На  основу  члана 82. Став 2. Закона о локалној самоуправи (“ Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 5. Став  3. Правилника  о критеријима за стицање статуса буџетског 
корисника ( „Службени гласник Републике Српске“, број 116/13),Закључка Владе Републике 
Српске број:04/1-012-2-3049/19  и члана 36 Статута општине Братунац  („ Службени гласник  
општине Братунац“, број  10/17) Скупштина општине Братунац  дана  25.12. 2019. године доноси: 
 
 

О Д Л У К У        
 О СТИЦАЊУ СТАТУСА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 
 
I 

 Овом  Одлуком статус буџетског корисника стиче следећа јавна установа: 
 
-ЈЗУ Дом здравља Братунац. 
 

II 
ЈЗУ Дом здравља  Братунац биће укључен у Регистар буџетских корисника  општине Братунац .   
                                                                                             

III 
Од 01.01.2020године  овај буџетски корисник  водиће књиговодство по Правилнику о буџетским 
класификацијама ,садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике(„Службени 
гласник Републике Српске“, број:98/16)  

                                    IV     
Од 01.01.2020 године овај  буџетски корисник  биће укључен у Трезор општине Братунац,што 
значи да ће све финансијске трансакције вршити преко подрачуна Јединственог рачуна трезора  
Општине Братунац,а његов  финансијски извјештаји ће бити укључен у консолидоване 
финансијске извјештаје Општине Братунац  

 V 
 Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења, а објављиваће се у „Службеном  гласнику 
општине Братунац“ 
 
 
 
 
 РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                                   
ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                               ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ-                                                       Јусуповић Ћазим  с.р.                
Број:01-022-  159  /19                                                                                              
Братунац, 25.12.2019године                                                                    
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 



 
 
На основу члана  28, 31 и 35  Закона о буџетском систему Републике Српске ("Службени гласник 
Републике Српске „бр. 121/12 ,52/14,103/15 и 15/16),члана 39.став 1. алинеја 10 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“,број 97/16) и члана 67. Статута општине Братунац 
("Службени билтен општине Братунац",бр.10/17), Скупштина општине Братунац на сједници 
одржаној дана  25.12. 2019  године  доноси: 
 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ  РЕБАЛАНСА  БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

ЗА 2019ГОДИНУ 
 
                                                                        Члан 1. 
 
Овом Одлуком усваја се Ребаланс Буџета општине Братунац за 2019 годину у износу од 
8.404.500КМ 
 
                                                                       Члан 2. 
                                        
Средства из претходног члана чине: 
  
- изворни приходи у износу                                                                                  6.879.000КМ 
- грантови                                                                                                                   18.000КМ 
- трансфери јединицама локалне самоуправе                                                      516.000КМ                                                                            
- примици за нефинансијску имовину                                                                    604.000КМ  
- примици за нефинансијску имовину из транс.између или унутар јед.вл.        177.000КМ  
- примици од финансијске имовине                                                                          1.500КМ                                                                   
-остали примици                                                                                                     151.000КМ 
-расподјела суфицита изранијих периода-неискориштена средства кредита    58.000КМ 
                                                                         Члан 3. 
 
            Средства Буџета из члана 1. ове Одлуке распоређују се : 
- за утврђене намјене                                                                                         8.304.500КМ 
- за буџетску резерву                                                                                             100.000КМ   
   
                                                                        Члан 4.            
 
           Приходи по изворима и врстама и распоред прихода на основу ближе намјене утврђује се 
у Ребаланса  Буџета општине Братунац за  2019годину који је саставни дио ове Одлуке. 
 
                                                                         Члан 5. 
 
           Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „ Службеном гласнику општине 
Братунац“. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ-                                                                     ПРЕДСЕДНИК СО-е 
Број:01-022- 160  /19                                                                                
Братунац, 25.12 . 2019године                                                                Ћазим Јусуповић с.р.                                                                 
 
 
 
 
 



      

            РЕБАЛАНС  БУЏЕТА  ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019 ГОДИНУ  

              БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019ГОДИНУ -ОПШТИ ДИО    

Економски  
  

Буџет      

код 
 О П И С 

за 2019 Разлика Ребаланс буџета за  2019 годину
1   2 3 4 5 
   А.БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 7441100 -28100 7413000 
710000  ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 5909200 18000 5927200 
  711000 Приходи од пореза на доходак и добит 200 0 200 
  712000 Доприноси за социјално осигурање     0 
  713000 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјел. 400000 0 400000 
  714000 Порези на имовину 290000 0 290000 
  715000 Порези на промет производа и услуга 14000 18000 32000 
  716000 Царине и увозне дажбине 0 0 0 
  717000 Индиректни порези дозначени од УИО 5200000 0 5200000 
  719000 Остали порески приходи 5000 0 5000 
720000  Непорески приходи 1015900 -64100 951800 
          
  721000  Приходи од финан.и нефин.имовине и поз.курс.раз. 110000 0 110000 
  722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 772000 -64100 707900 
  723000 Новчане казне 1000 0 1000 

  728000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размене између или унутар јединица власти 0 0 0 
  729000 Остали непорески приходи 132900 0 132900 
730000   Грантови  0 18000 18000 
  731000 Грантови  0 18000 18000 
780000   Трансфери између или унутар  јединица власти 516000 0 516000 
  787000 Трансфери између  различитих јединица  власти 516000 0 516000 
  788000 Трансфери унутар исте јединице власти 0 0 0 
    Б.БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 6904400 281000 7185400 

410000   Текући расходи 6787100 281000 7068100 
  411000 Расходи за лична примања запослених 2707400 72200 2779600 
  412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 1493500 77800 1571300 
  413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 45000 -2000 43000 
  414000 Субвенције 78000 0 78000 
  415000 Грантови 1061500 133000 1194500 
  416000 Дознаке на име соц. заштите које се исплаћују из буџета Републике, 0     
    општина и градова 1299700 0 1299700 

  417000 Дознаке на име социјалне заштите које  исплаћују институције обав.       



    социјалног осигурања 0 0 0 
  418000 Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи транс. 55000 0 55000 
    размјене између или унутар јединица власти       
  419000 Расходи по судским рјешењима 47000 0 47000 
480000   Трансфери између или унутар јединица власти 17300 0 17300 
  487000 Трансфери између различитих јединица власти 17300 0 17300 
  488000 Трансфери унутар исте јединице власти 0 0 0 
    Буџетска резерва 100000 0 100000 
    В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 536700 -309100 227600 
            

    Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II) -224700 442200 217500 
810000   I Примици за нефинансијску имовину 371400 232600 604000 

  811000 Примици за произведену сталну имовину 321400 -321400 0 

  812000 примици за драгоцјености 0 0 0 

  813000 Примици за непроизведену сталну имовину 50000 554000 604000 

  814000 Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји       

    и обустављењих пословања 0 0 0 

  815000 Примици за стратешке залихе 0 0 0 

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

    амбалаже и сл. 0 0 0 

  817000 Примици по основу пореза на додату вриједност 0 0 0 

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

    јединица власти 0 177000 177000 

  881000 Примици за нефинансијску имовину из транс. између или унутар        

    јединица власти 0 177000 177000 
510000   III Издаци за нефинансијску имовину 596100 -32600 563500 
            

  511000 Издаци за произведену сталну имовину 535000 -62600 472400 

  512000 Издаци за драгоцјености 500 0 500 

  513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 50000 30000 80000 

  514000 Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0 0 0 

  515000 Издаци за стратешке залихе 0 0 0 

  516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбал. и сл. 10600 0 10600 

  517000 Издаци по основу пореза на додату вриједност 0 0 0 

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

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

    јединица власти 0 0 0 

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

    јединица власти       



    Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 312000 133100 445100 

    Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З) -312000 -133100 -445100 

    Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II) 0 0 0 
910000   I Примици од финансијске имовине 1500 0 1500 

  911000 Примици од финансијске имовине 1500   1500 

  918000 Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар      0 

    јединица власти     0 

610000   II Издаци за финансијску имовину 1500 0 1500 

  611000 Издаци за финансијску имовину 1500 0 1500 

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

    јединица власти       
    Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) -370000 0 -370000 
            

920000   I Примици од  задуживања 0 0 0 

  921000 Примици од задуживања 0 0 0 

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

    власти       

620000   II Издаци за отплату дугова 370000 0 370000 

  621000 Издаци за отплату дугова 345000 0 345000 

  628000 Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица        

    власти 25000 0 25000 

    З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ ( I-II ) 0 -133100 -133100 

930000   I Остали примици  158000 -7000 151000 

  931000 Остали примици 92000 0 92000 

  938000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти 66000 -7000 59000 
          

630000   II ОСтали издаци 158000 126100 284100 

  631000 Остали издаци 92000 133100 225100 

  638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 66000 -7000 59000 

    И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 58000 0 58000 
            

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

     БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019ГОДИНУ-БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ       

    И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ       

Економски    Буџет      



код    О П И С 
за 2019год. Разлика Ребаланс буџета за  2019 годину

1   2 3 4 5 

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 7441100 -28100 7413000 

710000   П о р е с к и    п р и х о д и 5909200 18000 5927200 

711000   Приходи од пореза на доходaк и добит 200 0 200 

  711100 Порези на доходак 200   200 
  711200 Порези на добит правних лица     0 

  711300 Порези на приходе од капиталних добитака     0 

712000   Доприноси за соцјално осигурање 0 0 0 
  712100 Доприноси за соцјално осигурање       

713000  Порези на лична примања и приходе од самосталне дјелатности 400000 0 400000 

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

714000  Порези на имовину 290000 0 290000 
  714100 Порези на имовину 290000   290000 

  714200 Порези на наслеђе и поклоне     0 
  714300 Порези на финансијске и капиталне трансакције     0 

  714900 Остали порези на имовину     0 

715000   Порези на промет производа и услуга 14000 18000 32000 

  715100 Порези на промет производа 8000 -5000 3000 

  715200 Порези на промет услуга 6000 -4000 2000 
  715300 Акцизе   27000 27000 

716000  Царине и увозне дажбине       
  716100 Царине и увозне дажбине     0 

717000  Индиректни порези прикупљени преко УИО 5200000 0 5200000 

  717100 Индиректни порези прикупљени преко УИО-збирно 5200000   5200000 
719000  Остали порески приходи 5000 0 5000 

  719100 Остали порески приходи 5000   5000 
720000  Н е п о р е с к и    п р и х о д и 1015900 -64100 951800 

721000  Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика 110000 0 110000 
  721100 Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права     0 
  721200 Приходи од закупа и ренте 110000   110000 

  721300 Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте     0 
  721400 Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата     0 
  721500 Приходи од камата и осталих накнада за дате зајмове     0 

  721600 Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика     0 

   из пословних и инвестиционих активности     0 
722000  Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 772000 -64100 707900 



  722100 Административне накнаде и таксе 70000   70000 
  722200 Судске накнаде и таксе     0 
  722300 Комуналне накнаде и таксе 150000   150000 
  722400 Накнаде по разним основама 407000 -64100 342900 
  722500 Приходи од пружања јавних услуга 145000   145000 
723000  Новчане казне 1000 0 1000 
  723100 Новчане казне 1000   1000 
728000  Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција       
   размјене између или унутар јединица власти 0 0 0 
  728100 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција     0 
   са другим јединицама власти     0 
  728200 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција     0 
   унутар исте једнице власти     0 
729000  Остали непорески приходи 132900 0 132900 
  729100 Остали непорески приходи 132900   132900 
730000  Г р а н т о в и 0 18000 18000 
731000  Грантови 0 18000 18000 
  731100 Грантови из иностранства     0 
  731200 Грантови из земље   18000 18000 
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 0 516000 
  787100 Трансфери од државе      0 
  787200 Трансфери од ентитета 516000   516000 
  787300 Трансфери од јединица локалне самоуправе     0 
  787400 Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања     0 
  787900 Трансфери од осталих једница власти     0 

788000 
 Трансфери унутар исте јединице власти     0 

  788100 Трансфери унутар исте јединице власти     0 

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 371400 409600 781000 
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 232600 604000 
811000  Примици за произведену сталну имовину 321400 -321400 0 
  811100 Примици за зграде и објекте 311400 -311400 0 
  811200 Примици за постројења и опрему 10000 -10000 0 
  811300 Примици за биолошку имовину     0 
  811400 Примици за инвестициону имовину     0 
  811900 Примици за осталу произведену имовину     0 
812000  Примици за драгоцјености 0 0 0 
  812100 Примици за драгоцјености       
813000  Примици за непроизведену сталну имовину 50000 554000 604000 
  813100 Примици за земљиште 50000 554000 604000 

  813200 Примици за подземна и површинска налазишта     0 

  813300 Примици за остала природна добра     0 



  813900 Примици за осталу непроизведену имовину     0 

814000  Примици од продаје сталне имовине немјењене продаји и обустављених пословања  0 0 0 
  814100 Примици од продаје сталне имовине немјењене продаји и        
   и обустављених пословања     0 

815000  Примици за стратешке залихе 0 0 0 

  815100 Примици за стратешке залихе       

816000  
                                                                                                                                                        Примици од залиха 
материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 0 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 177000 177000 
881000  Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или        
   унутар јединица власти 0 177000 177000 
  881100 Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим        
   јединицама власти   177000 177000 
  881200 Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим       
   буџетским корисницима исте једнице власти       
   УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ       
    ИМОВИНУ 7812500 381500 8194000 

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

Економски    Буџет      

код    О П И С 

за 2019год. Разлика Ребаланс буџета за  2019 годину
1   2 3 4 5 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ       

410000  Текући расходи 6787100 281000 7068100 
411000  Расходи за лична примања запослених 2707400 72200 2779600 
  411100 Расходи за бруто плате запослених 2104100 48000 2152100 
  411100 Расходи за плате приправника 106400 19200 125600 

  411200  Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада 431300 0 431300 

  411300 Расходи за накнаду плате запослених за вријеме боловања( бруто) 21000 0 21000 

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи(бруто) 44600 5000 49600 
412000  Расходи по основу кориштења робе и услуга 1493500 77800 1571300 
  412100 Расходи по основу закупа 25200 3000 28200 



  412200 Расходи по основу утрошка енергије,комуналних,комуникационих и тран.услуга 224100 1200 225300 
  412300 Расходи за режијски материјал 50300 0 50300 
  412400 Расходи за материјал за посебне намјене 69000 28000 97000 
  412500 Расходи за текуће одржавање 225200 -3000 222200 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја  87150 1100 88250 
  412700 Расходи за стручне услуге 66350 3500 69850 

  412800 Расходи за услуге одржавање јавних површина и заштите животне средине 211500 75000 286500 

  412900 Остали некласификовани расходи 534700 -31000 503700 

413000   Расходи финансирања и други финансијски трошкови 45000 -2000 43000 
  413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности 0 0 0 
  413200 Расходи финансирања по основу финансијских деривата 0 0 0 
  413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 40000 0 40000 
  413400 Расходи по основу камата на примљене зајмове у иностранству 0 0 0 
  413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова 0 0 0 

  413800 Расходи по основу  негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности 0 0 0 
  413900 Расходи по основу затезних камата 5000 -2000 3000 
414000  Субвенције 78000 0 78000 
  414100 Субвенције 78000 0 78000 
415000  Грантови 1061500 133000 1194500 
  415100 Грантови у иностранство       

  415200 Грантови у земљи 1061500 133000 1194500 

416000  Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике,општина и градова 1299700 0 1299700 
  416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Реп,општина и град. 1070000 0 1070000 

  416300 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се испл. из буџета  Републике,oпштина и градова 229700 0 229700 

417000  Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања 0 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 0 55000 

  418100 Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти 55000 0 55000 
  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 0 47000 



  419100 Расходи по судским рјешењима 47000 0 47000 
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 0 17300 
487000  Трансфери између различитих јединица власти 17300 0 17300 
  487100 Трансфери држави 0 0 0 
  487200 Трансфери ентитету 9800 0 9800 
  487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 2000 0 2000 
  487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања 5500 0 5500 
  487900 Трансфери осталим јединицама власти 0 0 0 
488000  Трансфери унутар исте јединице  власти 0 0 0 
  482100 Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти       
****  Буџетска резерва 100000 0 100000 
  **** Буџетска резерва 100000 0 100000 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 596100 -32600 563500 
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 -32600 563500 
511000  Издаци за произведену сталну имовину   535000 -62600 472400 
  511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 91000 -28000 63000 
  511200 Издаци за инвестиционо одрж. реконстр. и адапт. зграда и објеката 260000 -75000 185000 
  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 117000 40400 157400 
  511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 7000 0 7000 
  511500 Издаци за биолошку имовину       
  511600 Издаци за инвестициону имовину       
  511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 60000 0 60000 
512000  Издаци за драгоцјености 500 0 500 
  512100 Издаци за драгоцјености 500 0 500 
513000  Издаци за непроизведену сталну имовину   50000 30000 80000 
  513100 Издаци за прибављање земљишта 50000 30000 80000 
  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 0 
  514100 Издаци за сталну имовину намјењену продаји       
515000  Издаци за стратешке залихе 0 0 0 
  515100 Издаци за стратешке залихе       
516000  Издаци за залихе материјала,робе и ситног инвентара,амбал. и сл. 10600 0 10600 
  516100 Издаци за залихе материјала,робе и ситног инвентара,амбал. и сл. 10600 0 10600 
518000  Издаци за улагања на туђим некретнинама,постројењима и опреми 0 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 0 

581000  Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти 0 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. Разлика Ребаланс буџета за  2019 годину

1   2 3 4 5 
   ФИНАНСИРАЊЕ -345000 0 -345000 
   НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0 0 0 
910000  Примици од финансијске имовине 1500 0 1500 
911000  Примици од финансијске имовине 1500 0 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   1500 
  911500 Примици по основу орочених новчаних средстава     0 

918000  Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти 0 0 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 0 1500 
611000  Издаци за финансијску имовину 1500 0 1500 
  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 0 1500 
  611500 Издаци по основу орочавања новчаних средстава       

618000  Издаци  за  финансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти 0 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 0 -345000 
920000  Примици од задуживања 0 0 0 
921000  Примици од  задуживања 0 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 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 0 370000 
621000  Издаци за отплату дугова 345000 0 345000 
  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 0 345000 
  621400 Издаци за отплату главнице примљених заjмова из иностранства 0 0 0 
  621900 Издаци за отплату  осталих дугова 0 0 0 

628000  Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти 25000 0 25000 

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

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

          
   ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ 0 -133100 -133100 
930000  Остали примици 158000 -7000 151000 
931000  Остали примици 92000 0 92000 
  931100 Примици по основу пореза на додату вредност     0 
  931200 Примици по основу депозита и кауција     0 
  931300 Примици по основу аванса     0 

  931900 Остали примици 92000   92000 
938000  Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти 66000 -7000 59000 
  938100 Остали примици из трансакција са другим јединицама  власти 66000 -7000 59000 

  938200 Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти     0 
630000  Остали издаци 158000 126100 284100 
631000  Остали издаци 92000 133100 225100 
  631100 Издаци по основу пореза на додату вредност 0 0 0 

  631200 Издаци  по основу депозита и кауција       

  631300 Издаци  по основу аванса       
  631900 Остали издаци 92000 133100 225100 

638000  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 66000 -7000 59000 

  638100 Остали издаци из трансакција са другим јединицама  власти 66000 -7000 59000 

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

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



 БУЏЕТ  ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2019 ГОДИНУ-ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА 

Економски О п и с Буџет  Разлика Ребаланс буџета за  2019 годину
код   за 2019год.     
1   2 3 4 5 

    Назив потрошачке јединице:Стручна служба Скупшт. општ.        
410000  Текући расходи 255000 0 255000 
412000  Расходи по основу коришћења роба и услуга 240000 0 240000 
  412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног врем. 240000 0 240000 
  412900 Расходи за бруто плате скупштинских посл. и одборн. 230000   230000 
  412900 Расходи за бруто накнаде за скупштинске комисије 10000   10000 

415000  Грантови у земљи 15000 0 15000 

  415200 Накнаде парламентарним странкама 15000   15000 

   Буџетска резерва 100000   100000 

    Укупно потрошачка јединица 0015110 355000 0 355000 

Назив потрошачке јединице: Територијална  ватрогасна јединица Братунац       
410000  Текући расходи 20000 0 20000 
412000  Расходи по основу коришћења роба и услуга 20000 0 20000 
  412400 Набавка специјалног материјала за ватрогасну службу 10000   10000 

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

510000  Издаци за нефинансијску имовину 15000 68000 83000 

  511000 Трошкови за произведену сталну имовину 15000 68000 83000 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 10000 68000 78000 

  511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 5000   5000 
        0 

  516000 Издаци за залихе материјала,робе и ситног инвентара 0 0 0 
  516100 Издаци за залихе материјала,робе и ситног инвентара     0 
631100  Издаци за порез на додату вриједност 0 0 0 
  631100 Издаци за порез на додату вриједност који се плаћа добављачима     0 
    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015125 35000 68000 103000 

Назив потрошачке јединице: Одјељење за општу управу        
410000  Текући расходи 623100 1000 624100 
        0 
412000  Расходи по основу коришћења роба и услуга 495100 3000 498100 
        0 
  412100 Расходи за закуп пословних објеката и простора  23000 3000 26000 
  412200 Расходи по основу утрошка енергије 45000   45000 
  412200 Расходи за комуналне услуге 44000   44000 
  412300 Расходи за режијски материјал 30000   30000 



  412400 Расходи за материјал за посебне намјене 3000   3000 
  412500 Расходи за текуће одржавање зграда 7500   7500 

  412500 Расходи за текуће одржавање опреме 40000   40000 
        0 
  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи и ин. 5000   5000 

  412600 Расходи по основу утрошка горива 55000   55000 
  412700 Расходи за услуге финансијског посредовања и осиг. 10000   10000 
  412700 Расходи за услуге оглашавања,информисања и медија 35000   35000 
  412700 Расходи за правне и адм. услуге 10000   10000 
          
  412700 Расходи за трошкове одрж. лиценци(трезор) 4100   4100 
  412900 Расходи по основу репрезентације 11000   11000 
  412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 6000   6000 
  412900 Расходи по основу поврата и прекњ. пореза и доприн. 1000   1000 
  412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 85000   85000 
  412900 Трошкови свечаности и прослава 7000   7000 
  412900 Расходи по основу допр.за професионалну рех. инвал. 3500   3500 
  412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 5000   5000 

  412900 Остали некласификовани расходи 17000   17000 
  412900 Трошкови противградне заштите 18000   18000 
  412900 Трошкови изборне комисије и одржавања избора 10000   10000 
  412900 Средства за хигијеничарску службу 20000   20000 
  412900 Средства за рушење старе зграде Општинске управе Братунац     0 
413000  Расходи финансирања и други финансијски трошкови 3000 -2000 1000 
  413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности     0 
  413200 Расходи финансирања по основу финансијских деривата     0 

  413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи     0 

  413400 Расходи по основу камата на примљене зајмове у иностранству     0 
        0 
  413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова     0 

  413800 Расходи по основу  негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности     0 
  413900 Расходи по основу затезних камата у земљи 3000 -2000 1000 
415000  Грантови 80000 0 80000 
  415200 Општинска борачка организација Братунац 36000   36000 
  415200 Општинска организација породица заробљених и погинулих      0 
   бораца и несталих цивила Братунац 16000   16000 

  415200 Средства за удружење погинулих и несталих цивилних жртава      0 

   рата Бошњака 11000   11000 
        0 
  415200 Удружење несталих лица Братунац-Сребреница 3000   3000 

  415200 Средства за удружење логораша регије Бирач Братунац 8000   8000 



  415200 Средства за удружење жена жртава рата РС-Регионални одбор Бирач-Братунац 6000   6000 
419000  Расходи по судским рјешењима 45000 0 45000 
  419100 Расходи по судским рјешењима 45000   45000 
487000  Трансфери између различитих јединица власти 9500 0 9500 
  487100 Трансфери држави     0 
  487200 Трансфери ентитету 2000   2000 
  487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 2000   2000 
  487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања 2000   2000 
  487400 Расходи за ЈУ Фонд солидарности за лијечење дјеце у иностранству 3500   3500 
  487900 Трансфери осталим јединицама власти     0 
510000  Издаци за нефинансијску имовину 62500 41000 103500 
511000  Издаци за произведену сталну имовину 62000 1000 63000 
  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 50000 11000 61000 

  511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 2000   2000 

  511600 Издаци за залихе ситног инвентара,ауто гума,обуће и сл. 10000 -10000 0 
512000   Издаци за драгоцјености 500 0 500 
  512100 Издаци за матичне књиге 500   500 
513000  Издаци за непроизведену сталну имовину 0 30000 30000 

  513100 Издаци за прибављање земљишта    30000 30000 

516000  Издаци за залихе материјала,робе и ситног инвентара,амбал. и сл. 0 10000 10000 

  516100 Издаци за залихе ситног инвентара,ауто гума,одјеће и обуће   10000 10000 

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015130 695.100 42.000 737.100 

          

Назив потрошачке јединице: Одјељење за финансије       

410000  Текући трошкови 2.083.000 21.000 2104000 
411000  Расходи за лична примања запослених 2.083.000 21.000 2104000 
  411100 Расходи за бруто плате запослених 1615000   1615000 
  411100 Расходи за бруто плате проправника 68000 16000 84000 

  411200  Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада 350000   350000 
  411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања( бруто) 20000   20000 
  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи(бруто) 30000 5000 35000 
610000  Издаци за финансијску имовину 500 0 500 

  611400 Издаци за дате зајмове 500   500 

638000  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 28000 0 28000 

  638100 
Издаци за наклнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда обавезног социјалног 
осигурања 20000   20000 

  638100 Издаци за наклнаде плата за вријеме боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања 8000   8000 



    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015140 2.111.500 21.000 2.132.500 

Назив потрошачке јединице: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности       
410000  Текући расходи 1.374.500 133.000 1507500 
412000  Расходи по основу кориштења роба и услуга 20.000 0 20000 
  412400 Расходи за материјал за посебне намјене 20.000 0 20000 
  412440 Расходи за материјал за потребе цивилне заштите 20000   20000 
414000  Субвенције нефинансијским субјектима 78.000 0 78000 
        0 
  414100 Субвенције за информисање     0 
  414100 Субвенције за јавна предузећа-Дом здравља 78000   78000 

415000  Грантови непрофитним субјектима у земљи 966.500 133.000 1099500 
  415200 Средства за Моторијаду 10.000   10000 
  415200 Средства за КУД  23.000   23000 

  415200 Финанс.програма удружења пензионера 20.000   20000 
  415200 Средства за културу 10.000   10000 
  415200 Средства за Новогодишњи турнир у малом фудбалу 17.000   17000 
  415200 Средства за спорт  250.000 125000 375000 
  415200 Средства за омладину- програми 2.000 -2000 0 
        0 
        0 
  415200 Средства  за развој пољопривреде  и пружање стручне помоћи 109.000 8000 117000 
  415200 Средства за рад ДОО"Малина-Братунац" 140.000   140000 
  415200 Средства за сајам "Дани малине" 40.000   40000 
  415200 Средства за вјерске заједнице 9.000   9000 
  415200 Средства за Основне школе 15.000   15000 
        0 
  415200 Остала удружења 12.000 10000 22000 
        0 
  415200 Остали грантови 15.000   15000 
  415200 Помоћ женама жртвама рата 7.000   7000 
  415200 Помоћ дјеци и омладини са посебним потeшкоћама 13.000 -8000 5000 
  415200 Средства за Рег.програм локалне демократије на Зап.Балкану 25.000 13500 38500 
  415200 Средства за запошљавање младих 35.000 -13500 21500 
  415200 Средства за ОО Црвени Крст Братунац 8.000   8000 
  415200 Средства за удружење "Бебац"Братунац 6.500   6500 

  415200 Средства за адаптацију вјерских објеката 15.000   15000 

  415200 Средства за изградњу зграде Дома здравља-отплата кредита 130.000   130000 
  415200 Капитални грант за АД"Градска чистоћа"Братунац 10.000   10000 
  415200 Остали капитални грантови 10.000   10000 

  415200 Помоћ за штете настале услед елементарних непогода 35.000   35000 
416000  Дознаке на име социјалне запштите које се исплаћују из буџета 310000 0 310000 
  416100 Дознаке грађанима 310.000 0 310000 
  416100 Стипендије студентима 120000   120000 



  416100 Грантови појединцима 50000   50000 
  416100 Помоћи за ученике слабог материјалног стања 10000   10000 

  416100 Средства за стимулисање раста наталитета 20000   20000 
  416100 Помоћ за избјегла и расељена лица и повратнике 110000   110000 
          
610000  Издаци за финансијску имовину 1000 0 1000 
  611400 Издаци за дате зајмове 1000   1000 
    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015150 1.375.500 133.000 1508500 
        0 

    Назив потрошачке јединице: Одјељење за простор.уређ. и стамб. комун. дјелатн.       
410000  Текући расходи 395.000 75.000 470000 
412000  Расходи по основу коришћења роба и услуга 395.000 75.000 470000 

  412200 Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције 3500   3500 

  412200 Расходи по основу утрошка енергије за пумпе за заливање 40000   40000 

  412500 Расходи за текуће одржавање објеката друм.саобраћаја  70000   70000 

  412500 Расходи за текуће одржавање  корита водотока 45000   45000 

  412500 Расходи за одржавање и санацију јавне расвјете 25000   25000 
        0 

  412700 Расходи за услуге израде пројектне док.и надзор     0 
  412800 Расходи за услуге зимске службе 15000   15000 
  412800 Трошкови уличне расвјете- ел. енергија 75000 75000 150000 

  412800 Расходи за услуге чишћења јавних површина 95000   95000 
  412800 Средства за комуналну дјелатност-кишна кан. 6000   6000 
  412800 Средства за комуналну дјелатност-градско зел 10000   10000 
  412800 Расходи за усл.зашт. животне средине-управљање отпадом 10000   10000 
  412800 Средства за интервенције ком.полиције и инсп. 500   500 
510000  Издаци за нефинансијску имовину 501000 -143000 358000 

511000  Издаци за произведену сталну имовину 451.000 
-
143.000 308000 

  511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објек. 91.000 -28.000 63000 
  511100 Изградња и набавка грађевинских објеката и суфинансирање         
    пројеката са међународним организацијама и ресорним Минист. 45000   45000 
        0 
  511190 Изгр.и проширење система за  наводњавање 8000 -8.000 0 

  511190 Изградња јавне расвјете  18000   18000 

  511190 Изградња  водовода, и заштита изворишта       
        0 

  511190 Изградња капеле и пратећих објеката  на градском гробљу 20000 -20.000 0 

  511200 Издаци за инв. одрж,рек.и адап.зграда и објеката 260.000 -75.000 185000 
        0 
  511200 Реконстр. и мод. локалних и некатег. путева  35000   35000 
  511200 Реконстр. и мод. локалних и некатег. путева        



  511200 Реконстр. и мод. локалних и некатег. путева и улица-суфинансирање пројеката 90000   90000 
  511200 Реконстр. и мод. градских улица  35000   35000 
        0 
  511200 Реконструкција и адаптација осталих објеката 25000   25000 
  511200 Издаци за увођење ЛЕД расвјете на подручју општине Братунац 75000 -75.000 0 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 40000 -40.000 0 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме-канте и контејнери за смеће 
  511400 Издаци за инвестиционо одржавање   опреме 0 0 0 
  511400 Издаци за инвестиционо одржавање   опреме     0 

  511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 60000 0 60000 

  511700 Издаци за измјену регулационог плана и пројекте 60000   60000 
513000  Издаци за непроизведену сталну имовину 50.000 0 50000 
        0 
  513100 Издаци за прибављање земљишта  50000   50000 
516000  Издаци за залихе материјала,робе и ситног инвентара,амбал. и сл. 0 0 0 
  516100 Издаци за залихе ситног инвентара,ауто гума,одјеће и обуће     0 
630000  ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 0 0 0 
  631000 Остали издаци 0 0 0 
  631100 Издаци по основу пореза на додату вриједост     0 

638000  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 0 0 0 

  638100 Издаци по основу улазног пореза на додату врједост који се плаћа другим јединицама власти као добављачу     0 

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015160 896.000 -68.000 828000 
Назив потрошачке јединице: Остала буџетка потрошња     0 

   Назив потрошачке јединице:Остала буџетска потрошња       
410000  Текући расходи 97000 0 97000 
413000  Расходи финансирања и други финансијски трошкови 42.000 0 42000 

  413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности     0 
  413200 Расходи финансирања по основу финансијских деривата     0 
  413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 40000   40000 
  413400 Расходи по основу камата на примљене зајмове у иностранству     0 
  413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова     0 
  413900 Расходи по основу затезних камата 2000   2000 
        0 
418000  Расходи финансирања и други финанс. трошк.између једин.власти 55000 0 55000 
  418100 Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета 55000   55000 
621000  Издаци за отплату дугова 345000 0 345000 
  621100 Издаци за исплату главнице по хартијама од вриједн.(изузев акција)     0 
  621200 Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима     0 
  621300 Издаци за отплату главнице примљених заjмова у земљи 345000   345000 



  621400 Издаци за отплату главнице примљених заjмова из иностранства     0 

  621900 Издаци за отплату  осталих дугова     0 

628000  Издаци за отплату дугова из трансакција  према другим јединица власти 25000 0 25000 

  628100 Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти 25000   25000 
638000  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти     0 

  638100 Издаци по основу улазног пореза на додату врједност који се плаћа другим јединицама власти као добављачу     0 
631900  Остали издаци 92000 133100 225100 

  631900 Остали издаци у земљи 92000   92000 

  631900 Oтплата неизмирених обавеза из ранијих година   133100 133100 

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015190 559000 133100 692100 

   Назив потрошачке јединице:Мјесне заједнице        
410000  Текући расходи 44.700 0 44700 
1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 44.700 0 44700 
  412100 Расходи за закуп пословних објеката и простора  2200   2200 
  412200 Расходи по основу утрошка енергије 7000   7000 
  412200 Расходи за комуналне услуге 500   500 
  412300 Расходи за режијски материјал 1500   1500 
  412500 Расходи за текуће одржавање осталих грађ.објеката 5000   5000 
  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи и ин. 1000   1000 
  412600 Расходи по основу утрошка горива 16000   16000 
  412900 Остали некласификовани расходи 11500   11500 

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015200 44.700 0 44700 
  Назив  потрошачке јединице:ЈУ Центар за социјални рад Братунац       
  410000 Текући расходи 264.600 3.200 267800 
411000  Расходи за лична примања запослених 237.600 3.200 240800 
  411100 Расходи за бруто плате запослених 170900   170900 
  411100 Расходи за бруто плате приправника 19200 3200 22400 

  411200  Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада 41000   41000 
  411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања( бруто) 1000   1000 
  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи(бруто) 5500   5500 
412000  Расходи по основу коришћења роба и услуга 25.000 0 25000 
        0 
  412200 Расходи по основу утрошка енергије 5000   5000 

  412200 Расходи за комуналне услуге 5000   5000 

  412300 Расходи за режијски материјал 3000   3000 

  412500 Расходи за текуће одржавање осталих грађ.објеката 1700   1700 
  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи и ин. 1000   1000 
  412600 Расходи по основу утрошка горива 2000   2000 
  412700 Расходи за стручне услуге 1300   1300 



  412900 Остали некласификовани расходи  6000   6000 
419000  Расходи по судским рјешењима 2000 0 2000 
   Расходи по судским рјешењима 2000   2000 
510000  Издаци за нефинансијску имовину 600 0 600 
511000  Издаци за произведену сталну имовину 600 0 600 
  511600 Издаци за залихе материјала,робе и ситног инвентара,амбалаже и сл. 
638000  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 0 0 0 

  638100 
Издаци за накнаду плате за породиљско одсуство који се рефундира од фонда обавезног социјалног 
осигурања     0 

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015300 265.200 3.200 268400 
   Назив потрошачке јединице:Трошкови социјалне заштите        
410000  Текући расходи 1.018.400 0 1018400 
412000  Расходи по основу коришћења роба и услуга 28.700 0 28700 
  412200 Расходи за комуналне услуге 14000   14000 

  412300 Расходи за режијски материјал-набавка књига за дјецу 2700   2700 
  412900 Остали некласификовани расходи 12000   12000 
        0 
416000  Дознаке на име социјалне заштите 989.700 0 989700 
  416100 Средства за унапређење положаја лица са инвалидитетом 72.000   72000 
  416300 Смјештај у домове социјално угрожених лица 157700   157700 
  416100 Текући програм соц. заштите     0 

  416100 Текући програм социјалне помоћи 760000   760000 
        0 
  416100 Додатни програм соц. заштите       
        0 
        0 
    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015301 1.018.400 0 1018400 

Назив потрошачке јединице: ЈУ за предшк.обр.и васп. "Радост"Братунац       
410000  Текући расходи 317.300 43.000 360300 
411000  Расходи за лична примања запослених 245.200 48.000 293200 
  411100 Расходи за бруто плате запослених 217800 48000 265800 
  411100 Расходи за бруто плате приправника 19200   19200 

  411200  Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада     0 
  411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања( бруто)     0 
  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи(бруто) 8200   8200 
        0 
412000  Расходи по основу коришћења роба и услуга 72.100 -5.000 67100 
  412200 Расходи по основу утрошка енергије 8.500   8500 
  412200 Расходи за комуналне услуге 3.300   3300 
  412300 Расходи за режијски материјал 2.000   2000 
  412400 Расходи за остали материјал за посебне намјене 36.000   36000 

  412500 Расходи за текуће одржавање  1.000   1000 



  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи и ин. 1.000   1000 
  412600 Расходи по основу утрошка горива 300   300 
  412700 Расходи за услуге осигурања  1.000   1000 
  412900 Остали некласификовани расходи 19.000 -5000 14000 
510000  Издаци за нефинансијску имовину 2000 0 2000 

511000  Издаци за произведену сталну имовину 2000 0 2000 
  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 2.000   2000 
        0 

638000  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 38000 -7000 31000 

  638100 Издаци за наклнаде плата за вријеме боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања 38000 -7000 31000 

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015400 357.300 36.000 393300 

       Назив потрошачке јединице:ЈУ "Народна библиотека Братунац"       
410000  Текући расходи 16.600 0 16600 

412000  Расходи по основу коришћења роба и услуга 16.600 0 16600 
  412200 Расходи по основу утрошка енергије 6.000   6000 
  412200 Расходи за комуналне услуге 2.300   2300 
  412300 Расходи за режијски материјал 1.300   1300 
  412500 Рассходи за текуће одржавање осталих грађ.објеката 1.000   1000 

  412600 Расходи по основу утрошка горива     0 
  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи и ин. 1.000   1000 
  412700 Расходи за услуге финансијског посредовања и осиг.     0 
  412900 Остали некласификовани расходи 5.000   5000 
510000  Издаци за нефинансијску имовину 5000 0 5000 
511000  Издаци за произведену сталну имовину 5000 0 5000 
  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 5000   5000 
    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0818022 21.600 0 21600 

   Назив потрошачке јединице: Средњошколски центар       
410000  Текући расходи 96.200 0 96200 
411000  Расходи за лична примања 20.200 0 20200 
  411100 Расходи за бруто плате запослених-приправници     0 

  411200  Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада 19300   19300 
  411400 Расходи за једнократне помоћи 900   900 
412000  Расходи по основу коришћења роба и услуга 76.000 0 76000 
        0 
  412200 Расходи по основу утрошка енергије 25.000   25000 

  412200 Расходи за комуналне услуге 15.000   15000 
  412300 Расходи за режијски материјал 7.000   7000 
    15.000   15000 
  412500 Расходи за текуће одржавање осталих грађ.објеката 15.000   15000 
  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи и ин. 3.000   3000 
  412600 Расходи по основу утрошка горива     0 



  412700 Расходи за услуге финансијског посредовања и осиг. 2.000   2000 
  412900 Остали некласификовани расходи 9.000   9000 

487000  Трансфери ентитету 7800 0 7800 

  487200 Трансфери ентитету за плате приправника 7800   7800 
510000  Издаци за нефинансијску имовину 10000 0 10000 
511000  Издаци за произведену сталну имовину 10000 0 10000 
  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 10000   10000 

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0815067 114.000 0 114000 

          

   Назив потрошачке јединице:ЈУ Туристичка организација Братунац       
410000  Текући расходи 82.700 -7.000 75700 
411000  Расходи за лична примања запослених 53.400 0 53400 
  411100 Расходи за бруто плате запослених 45000   45000 

  411200  Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада 8400   8400 
  411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања( бруто)     0 
412000  Расходи по основу коришћења роба и услуга 29.300 -7.000 22.300 
  412200 Расходи по основу утрошка енергије     0 
  412200 Расходи за комуналне услуге   500 500 
  412300 Расходи за режијски материјал 500   500 

  412400 Расходи за остали материјал за посебне намјене   3000 3000 

  412500 Расходи за текуће одржавање  4000 -3500 500 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи и ин.     0 

  412600 Расходи по основу утрошка горива 850   850 

  412700 Расходи за услуге осигурања  1450   1450 
  412900 Остали некласификовани расходи 2500   2500 
  412900 Расходи за финансирање одржавања регате "Дрински слалом" 20000 -7000 13000 
510000  Издаци за нефинансијску имовину 0 0 0 
511000  Издаци за произведену сталну имовину 0 0 0 
  511300 Издаци за набавку постројења и опреме     0 
638000  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 0 0 0 

  638100 Издаци за наклнаде плата за вријеме боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања     0 
    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015920 82.700 -7.000 75700 

   Назив потрошачке јединице:ЈУ Дом културе Братунац     0 
410000  Текући расходи 99.000 11.800 110800 
411000  Расходи за лична примања запослених 68.000 0 68000 
  411100 Расходи за бруто плате запослених 55400   55400 

  411200  Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада 12600   12600 
  411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања( бруто)     0 



  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи(бруто)     0 
412000  Расходи по основу коришћења роба и услуга 31.000 11.800 42.800 

  412200 Расходи по основу утрошка енергије     0 
  412200 Расходи за комуналне услуге   700 700 
  412300 Расходи за режијски материјал 2300   2300 
  412400 Расходи за остали материјал за посебне намјене   25000 25000 
  412500 Расходи за текуће одржавање    500 500 
  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи и ин.   1300 1300 
  412600 Расходи по основу утрошка горива 1000 -200 800 
  412700 Расходи за услуге осигурања 1500 3500 5000 
  412900 Остали некласификовани расходи 8200 -1000 7200 
  412900 Расходи за одржавање манифестације"Ђурђевдански дани културе" 18000 -18000 0 
510000  Издаци за нефинансијску имовину 0 1.400 1400 
511000  Издаци за произведену сталну имовину 0 1.400 1400 
  511300 Издаци за набавку постројења и опреме   1400 1400 
638000  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 0 0 0 

  638100 Издаци за наклнаде плата за вријеме боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања     0 

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015510 99.000 13.200 112200 

    УКУПНО 8030000 374500 8404500 

         
    ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
            
    Табела 1       

Функционални ФУНКЦИЈА Буџет      

код     за 2019год. Разлика Ребаланс буџета за 2019годину 

1   2 3 4,00 5,00 

  1. Опште јавне услуге 4.611.300 
-
219.900 4.391.400 

  2. Одбрана 0 0 0 

  3. Јавни ред и сигурност 0 0 0 
  4. Економски послови 35.000 -13.500 21.500 
  5. Заштита човјекове околине 42.000 0 42.000 
  6. Стамбени и заједнички послови 341.500 75.000 416.500 

  7. Здравство 78.000 0 78.000 

  8. Рекреација,култура и религија 406.600 138.200 544.800 
  9. Образовање 496.300 36.000 532.300 
  10. Социјална заштита 1.018.400 0 1.018.400 

    УКУПНО 7.029.100 15.800 7.044.900 



         

  Табела 2       

         
Функционални  ФУНКЦИЈА Буџет      

код     за 2019год. Разлика Ребаланс буџета за 2019годину 

1   2 3 4,00 5,00 

ЗУ   Заједничке услуге 5806900 -151400 5655500 

ИУ   Индивидуалне услуге 1222200 167200 1389400 

    УКУПНО 7029100 15800 7044900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 

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% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

       
       

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 Плаћено Укалкулисано Укупно % 

  2002 
01.01.2002 - 
31.03.2002. 

01.01.2002 - 
31.03.2002. (D+E) 

(D-
C)/C 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
На основу члана  28, 31 и 35  Закона о буџетском систему Републике Српске ("Службени гласник Републике 
Српске „бр. 121/12 ,52/14,103/15 и 15/16),члана 39.став 1. алинеја 10 Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“,број 97/16) и члана 67. Статута општине Братунац("Службени билтен општине 
Братунац",бр.10/17), Скупштина општине Братунац на сједници одржаној дана  25.12. 2019  године  доноси: 
 
                                                          О Д Л У К У    
                         О УСВАЈАЊУ   БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                            
                                                    ЗА 2020ГОДИНУ 
 
                                                                        Члан 1. 
 
Овом Одлуком усваја се  Буџет општине Братунац за 2020 годину у износу од 10.280.000КМ 
 
                                                                       Члан 2. 
                                        
Средства из претходног члана чине: 
  
- изворни приходи у износу                                                                                  9.103.700КМ                                                                           
- трансфери јединицама локалне самоуправе                                                      536.000КМ                                                            
- примици за нефинансијску имовину                                                                     420.000КМ  
- примици од финансијске имовине                                                                            1.500КМ   
-примици од задуживања  из трансакција између или унутар једин. власти          6.000КМ                                                                                                         
-остали примици                                                                                                         92.000КМ 
- остали примици  из трансакција између или унутар јединица власти               120.800КМ    
 
                                                                         Члан 3. 
 
            Средства Буџета из члана 1. ове Одлуке распоређују се : 
- за утврђене намјене                                                                                         10.180.000КМ 
- за буџетску резерву                                                                                              100.000КМ   
   
                                                                        Члан 4.            
 
           Приходи по изворима и врстама и распоред прихода на основу ближе намјене утврђује се 
у   Буџету општине Братунац за  2020годину који је саставни дио ове Одлуке. 
 
                                                                         Члан 5. 
 
           Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику општине Братунац. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ-                                                                     ПРЕДСЕДНИК СО-е 
Број:01-022-162  /19                                                                                
Братунац, 25.12.2019. године                                                                      Ћазим Јусуповић с.р.         
 
                                                                                                                      



         

     

  
БУЏЕТ  ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2020 

ГОДИНУ   
              БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2020ГОДИНУ -ОПШТИ ДИО 

Економски  
  

Буџет    

             

код 
 О П И С  за 

2020год.   

             

1   2 3                

   А.БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 9639700                

710000  ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 6337100                

  711000 Приходи од пореза на доходак и добит 100                

  712000 Доприноси за социјално осигурање                  

  713000 
Порези на лична примања и приходе од 
самосталних дјел. 440000   

             

  714000 Порези на имовину 290000                

  715000 Порези на промет производа и услуга 2000                

  716000 Царине и увозне дажбине 0                

  717000 Индиректни порези дозначени од УИО 5600000                

  719000 Остали порески приходи 5000                

720000  Непорески приходи 2766600                

                     

  721000 
 Приходи од финан.и нефин.имовине и 
поз.курс.раз. 140000   

             

  722000 
Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних 
услуга 2506000   

             

  723000 Новчане казне 1000                

  728000 

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

             

  729000 Остали непорески приходи 119600                

730000   Грантови  0                

  731000 Грантови  0                

780000   Трансфери између или унутар  јединица власти 536000                

  787000 Трансфери између  различитих јединица  власти 536000                

  788000 Трансфери унутар исте јединице власти 0                

    Б.БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 8724800                

410000   Текући расходи 8614800                

  411000 Расходи за лична примања запослених 4252600                

  412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 1796300                

  413000 
Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови 36700   

             

  414000 Субвенције 0                

  415000 Грантови 1069500                

  416000 Дознаке на име соц. заштите које се исплаћују из буџета Републике, 
    општина и градова 1356700                

  417000 Дознаке на име социјалне заштите које  исплаћују институције обав. 
    социјалног осигурања 0                

                       

  418000 Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи транс. 
    размјене између или унутар јединица власти                  

  419000 Расходи по судским рјешењима 48000                

480000   Трансфери између или унутар јединица власти 10000                

  487000 Трансфери између различитих јединица власти 10000                

  488000 Трансфери унутар исте јединице власти 0                

    Буџетска резерва 100000                

    
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 
(А-Б) 914900   

             

                       

    
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ (I-II) -414100   

             

810000   I Примици за нефинансијску имовину 420000                



  811000 Примици за произведену сталну имовину 300000                

  812000 примици за драгоцјености 0                

  813000 Примици за непроизведену сталну имовину 120000                

  814000 
Примици од продаје сталне имовине намијењене 
продаји     

             

    и обустављењих пословања 0                

  815000 Примици за стратешке залихе 0                

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

             

    амбалаже и сл. 0                

  817000 Примици по основу пореза на додату вриједност 0                

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

             

    јединица власти 0                

  881000 
Примици за нефинансијску имовину из транс. 
између или унутар      

             

    јединица власти 0                

510000   III Издаци за нефинансијску имовину 834100                

                       

  511000 Издаци за произведену сталну имовину 619000   
             

  512000 Издаци за драгоцјености 500   
             

  513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 114000   
             

  514000 Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0   
             

  515000 Издаци за стратешке залихе 0   
             

  516000 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбал. и сл. 100600   

             

  517000 Издаци по основу пореза на додату вриједност 0   
             

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

             

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

             

    јединица власти 0   
             

  581000 Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар  

    јединица власти     
             

    Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 500800                

    Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З) -500800                

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

             

910000   I Примици од финансијске имовине 1500                

  911000 Примици од финансијске имовине 1500                

  918000 Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар  

    јединица власти                  

610000   II Издаци за финансијску имовину 1500                

  611000 Издаци за финансијску имовину 1500   
             

  618000 
Издаци за финансијску имовину из трансакција 
између или унутар 0   

             

    јединица власти     
             

    Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) -515800                

                       

920000   I Примици од  задуживања 6000                

  921000 Примици од задуживања 0                

  928000 Примици од задуживања из трансакција између или унутар јединица 
    власти 6000                

620000   II Издаци за отплату дугова 521800                

  621000 Издаци за отплату дугова 477000                

  628000 Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица  
    власти 44800                

    З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ ( I-II ) 15000                

930000   I Остали примици  212800                

  931000 Остали примици 92000                



  938000 
Остали примици из трансакција између или 
унутар јединица власти 120800   

             

630000   II ОСтали издаци 197800                

  631000 Остали издаци 92000                

  638000 
Остали издаци из трансакција између или унутар 
јединица власти 105800   

             

    
И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ 
ПЕРИОДА 0   

             

                       

    Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) 0                

     БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2020ГОДИНУ-БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 

    
И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ     

             

Економски    Буџет    
             

код    О П И С  за 
2020год.   

             

1   2 3                

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 9639700   
             

710000   П о р е с к и    п р и х о д и 6337100   
             

711000   Приходи од пореза на доходaк и добит 100   
             

  711100 Порези на доходак 100                

  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 440000   

             

  713100 
Порези на лична примања и приходе од 
самосталне дјелатности 440000   

             

714000  Порези на имовину 290000   
             

  714100 Порези на имовину 290000                

  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 2000                

  715100 Порези на промет производа 1500                

  715200 Порези на промет услуга 500   
             

  715300 Акцизе                  

716000  Царине и увозне дажбине                  

  716100 Царине и увозне дажбине                  

717000  Индиректни порези прикупљени преко УИО 5600000                

  717100 
Индиректни порези прикупљени преко УИО-
збирно 5600000   

             

719000  Остали порески приходи 5000                

  719100 Остали порески приходи 5000                

720000  Н е п о р е с к и    п р и х о д и 2766600                

721000  
Приходи од финансијске и нефинансијске 
имовине и позитивних курсних разлика 140000   

             

  
721100 

Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и 
сличних права     

             

  721200 Приходи од закупа и ренте 140000                

  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 2506000   

             



  722100 Административне накнаде и таксе 65000                

  722200 Судске накнаде и таксе                  

  722300 Комуналне накнаде и таксе 175000                

  722400 Накнаде по разним основама 396000                

  722500 Приходи од пружања јавних услуга 150000                

  
722561 

Властити приходи -ЈЗУ Дом здравља Братунац- од 
партиципације и наплате у готовини 170000   

             

  
722571 

Властити приходи -ЈЗУ Дом здравља Братунац -
приход од Фонда здравственог осигурања РС   1550000   

             

723000  Новчане казне 1000                

  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 119600                

  729100 Остали непорески приходи 119600                

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 536000                

  787100 Трансфери од државе                   

  787200 Трансфери од ентитета 536000                

  787300 Трансфери од јединица локалне самоуправе                  

  787400 
Трансфери од фондова обавезног социјалног 
осигурања     

             

  787900 Трансфери од осталих једница власти                  

788000 
 Трансфери унутар исте јединице власти     

             

  788100 Трансфери унутар исте јединице власти                  

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 420000   
             

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  420000   

             

811000  Примици за произведену сталну имовину 300000                

  811100 Примици за зграде и објекте 300000                

  811200 Примици за постројења и опрему                  

  811300 Примици за биолошку имовину                  

  811400 Примици за инвестициону имовину                  

  811900 Примици за осталу произведену имовину                  

812000  Примици за драгоцјености 0                

  812100 Примици за драгоцјености                  

813000  Примици за непроизведену сталну имовину 120000                

  813100 Примици за земљиште 120000                

  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   

             

  814100 
Примици од продаје сталне имовине немјењене 
продаји и      

             

   и обустављених пословања                  

815000  Примици за стратешке залихе 0                

  815100 Примици за стратешке залихе                  

816000  

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

881000  
Примици за нефинансијску имовину из 
трансакција између или      

             

   унутар јединица власти 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 10059700                

  

БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2020 
ГОДИНУ-БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ     

             

Економски    Буџет    
             

код    О П И С  за 
2020год.   

             

1   2 3                

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ                  

410000  Текући расходи 8614800                

411000  Расходи за лична примања запослених 4252600                

  411100 Расходи за бруто плате запослених 3685300                

  411100 Расходи за плате приправника 38400                

  411200 
 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених по основу рада 453000   

             

  411300 
Расходи за накнаду плате запослених за вријеме 
боловања( бруто) 23000   

             

  411400 
Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи(бруто) 52900   

             

412000  Расходи по основу кориштења робе и услуга 1796300                

  412100 Расходи по основу закупа 32200                

  412200 

Расходи по основу утрошка 
енергије,комуналних,комуникационих и 
тран.услуга 278800   

             

  412300 Расходи за режијски материјал 90500                

  412400 Расходи за материјал за посебне намјене 61000                

  412500 Расходи за текуће одржавање 233100                

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја  109650                

  412700 Расходи за стручне услуге 72350                

  412800 
Расходи за услуге одржавање јавних површина и 
заштите животне средине 276500   

             

  412900 Остали некласификовани расходи 642200   
             

413000   
Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови 36700   

             

  413100 
Расходи по основу камата на хартије од 
вриједности 0   

             

  413200 
Расходи финансирања по основу финансијских 
деривата 0   

             

  413300 
Расходи по основу камата на примљене зајмове у 
земљи 33000   

             

  413400 
Расходи по основу камата на примљене зајмове у 
иностранству 0   

             

  413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова 0                

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

             

  413900 Расходи по основу затезних камата 3700                



414000  Субвенције 0                

  414100 Субвенције 0                

415000  Грантови 1069500                

  415100 Грантови у иностранство                  

  415200 Грантови у земљи 1069500                

416000  

Дознаке на име социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета Републике,општина и градова 1356700   

             

  416100 
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 
Реп,општина и град. 1127000   

             

  416300 

Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите 
које се испл. из буџета  Републике,oпштина и 
градова 229700   

             

417000  
Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују 
институције обавезног социјалног осигурања 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   

             

  418100 
Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови између јединица власти 55000   

             

  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 48000                

  419100 Расходи по судским рјешењима 48000                

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   10000   

             

487000  Трансфери између различитих јединица власти 10000                

  487100 Трансфери држави 0                

  487200 Трансфери ентитету 2000                

  487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 2000                

  487400 
Трансфери фондовима обавезног социјалног 
осигурања 6000   

             

  487900 Трансфери осталим јединицама власти 0                

488000  Трансфери унутар исте јединице  власти 0                

  482100 
Трансфери између буџетских јединица истог 
нивоа власти     

             

****  Буџетска резерва 100000                

  **** Буџетска резерва 100000                

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 834100                

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 834100   

             

511000  Издаци за произведену сталну имовину   619000                

  511100 
Издаци за изградњу и прибављање зграда и 
објеката 150000   

             

  511200 
Издаци за инвестиционо одрж. реконстр. и адапт. 
зграда и објеката 185000   

             

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 222000                

  511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 2000                

  511500 Издаци за биолошку имовину                  

  511600 Издаци за инвестициону имовину                  

  511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 60000                

512000  Издаци за драгоцјености 500                

  512100 Издаци за драгоцјености 500                

513000  Издаци за непроизведену сталну имовину   114000                

  513100 Издаци за прибављање земљишта 114000                

  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                

  514100 Издаци за сталну имовину намјењену продаји                  

515000  Издаци за стратешке залихе 0                

  515100 Издаци за стратешке залихе                  

516000  
Издаци за залихе материјала,робе и ситног 
инвентара,амбал. и сл. 100600   

             

  516100 
Издаци за залихе материјала,робе и ситног 
инвентара,амбал. и сл. 100600   

             

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

             

  518100 
Издаци за улагања на туђим 
некретнинама,постројењима и опреми     

             

580000  
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција 
између или унутар јединица власти 0   

             

581000  
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција 
између или унутар јединица власти 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 9558900   

             

Економски О п и с                  

Економски 
код                                                                О П И С  

Буџет за 
2020год.   

             

1   2 3                

   ФИНАНСИРАЊЕ -477000                

   
НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 0   

             

910000  Примици од финансијске имовине 1500                

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                

611000  Издаци за финансијску имовину 1500                

  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                

  611500 Издаци по основу орочавања новчаних средстава                  

618000  
Издаци  за  финансијску имовину из трансакција 
између или унутар јединица власти 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 -477000                

920000  Примици од задуживања 0                

921000  Примици од  задуживања 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 6000   

             

  928100 
Примици од задуживања код других јединица 
власти 6000   

             

  928200 
Примици од задуживања код других буџетских 
корисника исте  јединице власти     

             

620000  Издаци за отплату дугова 521800   
             

621000  Издаци за отплату дугова 477000                

  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 477000   

             

  621400 
Издаци за отплату главнице примљених заjмова 
из иностранства 0   

             

  621900 Издаци за отплату  осталих дугова 0                

628000  
Издаци за отплату дугова из трансакција између 
или унутар јединица власти 44800   

             

  628100 
Издаци за отплату дугова из трансакција  према 
другим јединица власти 44800   

             

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

             

   ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ 15000                

930000  Остали примици 212800                

931000  Остали примици 92000                

  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 120800   

             

  938100 
Остали примици из трансакција са другим 
јединицама  власти 120800   

             

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

             

630000  Остали издаци 197800                

631000  Остали издаци 92000                

  631100 Издаци по основу пореза на додату вредност 0                

  631200 Издаци  по основу депозита и кауција                  

  631300 Издаци  по основу аванса                  

  631900 Остали издаци 92000                

638000  
Остали издаци из трансакција између или унутар 
јединица власти 105800   

             

  638100 
Остали издаци из трансакција са другим 
јединицама  власти 105800   

             

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

             

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

             

    

 БУЏЕТ  ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ПО 
КОРИСНИЦИМА ЗА 2020 ГОДИНУ-
ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА     

             

Економски О п и с Буџет    

             

код   
 за 
2020год.   

             



1   2 3                

    
Назив потрошачке јединице:Стручна служба 
Скупшт. општ.      

             

410000  Текући расходи 253000                

412000  Расходи по основу коришћења роба и услуга 235000                

  412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног врем. 235000                

  412900 
Расходи за бруто плате скупштинских посл. и 
одборн. 220000   

             

  412900 
Расходи за бруто накнаде за скупштинске 
комисије 15000   

             

415000  Грантови у земљи 18000                

  415200 Накнаде парламентарним странкама 18000   
             

   Буџетска резерва 100000   
             

    Укупно потрошачка јединица 0015110 353000   
             

Назив потрошачке јединице: Територијална  ватрогасна јединица 
Братунац     

             

410000  Текући расходи 25000                

412000  Расходи по основу коришћења роба и услуга 25000                

  412400 
Набавка специјалног материјала за ватрогасну 
службу     

             

  412500 
Расходи за текуће одржавање осталих 
грађ.објеката и опреме 15000   

             

  412600 Расходи по основу утрошка горива 10000                

510000  Издаци за нефинансијску имовину 45000                

  511000 Трошкови за произведену сталну имовину 45000                

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 45000                

  511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме                  

                     

  516000 
Издаци за залихе материјала,робе и ситног 
инвентара 0   

             

  516100 
Издаци за залихе материјала,робе и ситног 
инвентара     

             

631100  Издаци за порез на додату вриједност 0                

  631100 
Издаци за порез на додату вриједност који се 
плаћа добављачима     

             

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015125 70000                

Назив потрошачке јединице: Одјељење за општу управу                   

410000  Текући расходи 662300                

                     

412000  Расходи по основу коришћења роба и услуга 536300                

                     

  412100 Расходи за закуп пословних објеката и простора  30000                

  412200 Расходи по основу утрошка енергије 41000                

  412200 Расходи за комуналне услуге 44000                

  412300 Расходи за режијски материјал 30000                

  412400 Расходи за материјал за посебне намјене 3000                

  412500 Расходи за текуће одржавање зграда 7500                

  412500 Расходи за текуће одржавање опреме 40000                

                     

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

             

  412600 Расходи по основу утрошка горива 33000                

  412700 
Расходи за услуге финансијског посредовања и 
осиг. 12000   

             

  412700 
Расходи за услуге оглашавања,информисања и 
медија 25000   

             

  412700 Расходи за правне и адм. услуге 10000                

  412700 Расходи за трошкове одрж. лиценци(трезор) 4600                

  412900 Расходи по основу репрезентације 12000                

  412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 6000                

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

             

  412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног 91700                



односа 

  412900 Трошкови свечаности и прослава 7000                

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

             

  412900 
Расходи по основу пореза и доприноса на терет 
послодавца 5000   

             

  412900 Остали некласификовани расходи 17000                

  412900 Трошкови противградне заштите 18000                

  412900 Трошкови изборне комисије и одржавања избора 70000                

  412900 Средства за хигијеничарску службу 20000                

413000  
Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови 1000   

             

  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 1000                

415000  Грантови 80000                

  415200 Општинска борачка организација Братунац 36000                

  415200 
Општинска организација породица заробљених и 
погинулих      

             

   бораца и несталих цивила Братунац 16000                

  415200 
Средства за удружење погинулих и несталих 
цивилних жртава      

             

   рата Бошњака 11000                

                     

  415200 Удружење несталих лица Братунац-Сребреница 3000                

  415200 
Средства за удружење логораша регије Бирач 
Братунац 8000   

             

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

             

419000  Расходи по судским рјешењима 45000                

  419100 Расходи по судским рјешењима 45000                

487000  Трансфери између различитих јединица власти 10000                

  487100 Трансфери држави                  

  487200 Трансфери ентитету 2000                

  487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 2000                

  487400 
Трансфери фондовима обавезног социјалног 
осигурања 2500   

             

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

             

  487900 Трансфери осталим јединицама власти                  

510000  Издаци за нефинансијску имовину 82500                

511000  Издаци за произведену сталну имовину 72000                

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 70000                

  511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 2000                

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

             

512000   Издаци за драгоцјености 500                

  512100 Издаци за матичне књиге 500                

516000  
Издаци за залихе материјала,робе и ситног 
инвентара,амбал. и сл. 10000   

             

  516100 
Издаци за залихе ситног инвентара,ауто 
гума,одјеће и обуће 10000   

             

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015130 754.800   
             

                     

Назив потрошачке јединице: Одјељење за финансије     
             



410000  Текући трошкови 2.047.000                

411000  Расходи за лична примања запослених 2.047.000                

  411100 Расходи за бруто плате запослених 1.615.000                

  411100 Расходи за бруто плате проправника 32.000                

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

             

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

             

  411400 
Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи(бруто) 30.000   

             

610000  Издаци за финансијску имовину 500                

  611400 Издаци за дате зајмове 500                

638000  
Остали издаци из трансакција између или унутар 
јединица власти 28000   

             

  638100 

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

             

  638100 

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

             

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015140 2.075.500                

Назив потрошачке јединице: Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности     

             

410000  Текући расходи 1.301.500                

412000  Расходи по основу кориштења роба и услуга 20.000                

  412400 Расходи за материјал за посебне намјене 20.000                

  412440 Расходи за материјал за потребе цивилне заштите 20.000                

414000  Субвенције нефинансијским субјектима 0                

                     

  414100 Субвенције за информисање                  

  414100 Субвенције за јавна предузећа-Дом здравља                  

415000  Грантови непрофитним субјектима у земљи 971.500                

  415200 Средства за Моторијаду 10.000                

  415200 Средства за КУД  23.000                

  415200 Финанс.програма удружења пензионера 20.000                

  415200 Средства за културу 15.000                

  415200 
Средства за Новогодишњи турнир у малом 
фудбалу 17.000   

             

  415200 Средства за спорт  350.000                

  415200 Средства за омладину- програми 10.000                

                     

                     

  415200 
Средства  за развој пољопривреде  и пружање 
стручне помоћи 155.000   

             

  415200 Средства за рад ДОО"Малина-Братунац" 140.000                

  415200 Средства за сајам "Дани малине" 40.000                

  415200 Средства за вјерске заједнице 9.000                

  415200 Средства за Основне школе 15.000                

                     

  415200 Остала удружења 18.000                

                     

  415200 Остали грантови 20.000                

  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     

             

  415200 Средства за запошљавање младих 35.000                

  415200 Средства  удружењима за пружање помоћи лицима у стању соц.потр. 8.000   
  415200 Средства  удружењима за пружање помоћи за повећање наталитета  6.500   

  415200 Средства за адаптацију вјерских објеката 15.000                

  415200 
Средства за изградњу зграде Дома здравља-
отплата кредита     

             

  415200 
Капитални грант за АД"Градска 
чистоћа"Братунац 10.000   

             



  415200 Остали капитални грантови 10.000                

  415200 
Помоћ за штете настале услед елементарних 
непогода 25.000   

             

416000  

Дознаке на име социјалне запштите које се 
исплаћују из буџета 310000   

             

  416100 Дознаке грађанима 310.000                

  416100 Стипендије студентима 120.000                

  416100 Грантови појединцима 50.000                

  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                

  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                

  611400 Издаци за дате зајмове 1.000                

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015150 1.302.500                

                     

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

             

410000  Текући расходи 490.000                

412000  Расходи по основу коришћења роба и услуга 490.000                

  412200 Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције 3.500                

  412200 
Расходи по основу утрошка енергије за пумпе за 
заливање 40.000   

             

  412500 
Расходи за текуће одржавање објеката 
друм.саобраћаја  70.000   

             

  412500 Расходи за текуће одржавање  корита водотока 45.000   
             

  412500 Расходи за одржавање и санацију јавне расвјете 25.000                

                     

  412600 

Расходи по основу утрошка горива за развој 
пољопривреде и одржавање инфраструктуре  
општине 30.000   

             

  412800 Расходи за услуге зимске службе 15.000                

  412800 Трошкови уличне расвјете- ел. енергија 150.000                

  412800 Расходи за услуге чишћења јавних површина 95.000                

  412800 Средства за комуналну дјелатност-кишна кан. 6.000                

  412800 Средства за комуналну дјелатност-градско зел 5.000                

  412800 
Расходи за усл.зашт. животне средине-управљање 
отпадом 5.000   

             

  412800 Средства за интервенције ком.полиције и инсп. 500                

487000  Трансфери између различитих јединица власти 0,00                

  487900 Трансфери осталим јединицама власти                  

510000  Издаци за нефинансијску имовину 584000                

511000  Издаци за произведену сталну имовину 470.000                

  511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објек. 150.000                

  511100 
Изградња и набавка грађевинских објеката и 
суфинансирање       

             

   
 пројеката са међународним организацијама и 
ресорним Минист. 120.000   

             

                     

  511190 Изгр.и проширење система за  наводњавање                  

  511190 Изградња јавне расвјете  20.000                

  511190 Изградња  водовода, и заштита изворишта 10.000                

                     

  511190 
Изградња капеле и пратећих објеката  на градском 
гробљу     

             

  511200 Издаци за инв. одрж,рек.и адап.зграда и објеката 185.000                

                     

  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                

  511200 
Издаци за увођење ЛЕД расвјете на подручју 
општине Братунац     

             

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 75.000                

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме-канте и контејнери за смеће 75.000
  511400 Издаци за инвестиционо одржавање   опреме 0                

  511400 Издаци за инвестиционо одржавање   опреме                  

  511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 60000                

  511700 Издаци за измјену регулационог плана и пројекте 60.000                

513000  Издаци за непроизведену сталну имовину 114.000                

                     

  513100 Издаци за прибављање земљишта  114.000                

516000  

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

             

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

             

630000  ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 0                

  631000 Остали издаци 0                

  631100 Издаци по основу пореза на додату вриједост                  

638000  
Остали издаци из трансакција између или унутар 
јединица власти 0   

             

  638100 

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

             

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015160 1.074.000                

Назив потрошачке јединице: Остала буџетка потрошња                  

   
Назив потрошачке јединице:Остала буџетска 
потрошња     

             

410000  Текући расходи 84600                

413000  
Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови 29.600   

             

  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 28000   

             

  413400 
Расходи по основу камата на примљене зајмове у 
иностранству     

             

  413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова                  

  413900 Расходи по основу затезних камата 1600                

                     

418000  
Расходи финансирања и други финанс. 
трошк.између једин.власти 55000   

             

  418100 
Расходи по основу камата на зајмове примљене од 
ентитета 55000   

             

621000  Издаци за отплату дугова 357000                

  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 357000   

             

  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 31000   

             

  628100 
Издаци за отплату дугова према другим 
јединицама власти 31000   

             

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                

  631900 Остали издаци у земљи 92000                

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015190 564600   
             

   Назив потрошачке јединице:Мјесне заједнице      
             

410000  Текући расходи 23.700                

1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 23.700                

  412100 Расходи за закуп пословних објеката и простора  2.200                

  412200 Расходи по основу утрошка енергије 7.000                

  412200 Расходи за комуналне услуге 500                

  412300 Расходи за режијски материјал 500                

  412500 
Расходи за текуће одржавање осталих 
грађ.објеката 2.000   

             

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

             

  412600 Расходи по основу утрошка горива                  

  412900 Остали некласификовани расходи 11.500                

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015200 23.700                

  Назив  
потрошачке јединице:ЈУ Центар за социјални рад 
Братунац     

             

  410000 Текући расходи 251.600                

411000  Расходи за лична примања запослених 223.300                

  411100 Расходи за бруто плате запослених 170.900                

  411100 Расходи за бруто плате приправника 6.400                

  411200 
 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених по основу рада 43.000   

             

  411300 
Расходи за накнаду плата запослених за вријеме 
боловања( бруто) 3.000   

             

  411400 
Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи(бруто)     

             

412000  Расходи по основу коришћења роба и услуга 25.300                

                     

  412200 Расходи по основу утрошка енергије 5.000                

  412200 Расходи за комуналне услуге 5.000                

  412300 Расходи за режијски материјал 3.000                

  412500 
Расходи за текуће одржавање осталих 
грађ.објеката 2.000   

             

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

             

  412600 Расходи по основу утрошка горива 2.000                

  412700 Расходи за стручне услуге 1.300                

  412900 Остали некласификовани расходи  6.000                

413000  
Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови  1000   

             

  413900 Расходи по основу затезних  камата 1.000                

419000  Расходи по судским рјешењима 2000                

   Расходи по судским рјешењима 2.000                

510000  Издаци за нефинансијску имовину 600                

                     

511000  Издаци за произведену сталну имовину 600                

  511600 Издаци за залихе материјала,робе и ситног инвентара,амбалаже и сл. 600     

638000  
Остали издаци из трансакција између или унутар 
јединица власти 0   

             

  638100 

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

             

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015300 252.200                

   
Назив потрошачке јединице:Трошкови социјалне 
заштите      

             

410000  Текући расходи 1.075.400                

412000  Расходи по основу коришћења роба и услуга 28.700                

  412200 Расходи за комуналне услуге 14.000                

  412300 
Расходи за режијски материјал-набавка књига за 
дјецу 2.700   

             

  412900 Расходи по основу коришћења роба и услуга 12.000                

                     



416000  Дознаке на име социјалне заштите 1.046.700                

  416100 
Средства за унапређење положаја лица са 
инвалидитетом 72.000   

             

  416300 Смјештај у домове социјално угрожених лица 157.700                

  416100 Текући програм соц. заштите                  

  416100 Текући програм социјалне помоћи 800.000                

                     

  416100 Додатни програм соц. заштите 17.000                

                     

                     

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015301 1.075.400                

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

410000  Текући расходи 388.400                

411000  Расходи за лична примања запослених 309.000                

  411100 Расходи за бруто плате запослених 299.000                

  411100 Расходи за бруто плате приправника                  

  411200 
 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених по основу рада 8.000   

             

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

             

  411400 
Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи(бруто) 2.000   

             

                     

412000  Расходи по основу коришћења роба и услуга 79.400                

  412200 Расходи по основу утрошка енергије 9.500                

  412200 Расходи за комуналне услуге 3.500                

  412300 Расходи за режијски материјал 3.700                

  412400 Расходи за остали материјал за посебне намјене 38.000                

  412500 Расходи за текуће одржавање  1.100                

  412600 
Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи 
и ин. 1.100   

             

  412600 Расходи по основу утрошка горива 500                

  412700 Расходи за услуге осигурања  1.000                

  412900 Остали некласификовани расходи 21.000                

510000  Издаци за нефинансијску имовину 2000                

511000  Издаци за произведену сталну имовину 2000                

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 2.000                

                     

638000  
Остали издаци из трансакција између или унутар 
јединица власти 22800   

             

  638100 

Издаци за наклнаде плата за вријеме боловања 
који се рефундирају од фонда обавезног 
социјалног осигурања 22.800   

             

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015400 413.200   
             

       Назив потрошачке јединице:ЈУ "Народна библиотека Братунац"                  

410000  Текући расходи 16.600                

412000  Расходи по основу коришћења роба и услуга 16.600                

  412200 Расходи по основу утрошка енергије 6.000                

  412200 Расходи за комуналне услуге 2.300                

  412300 Расходи за режијски материјал 1.300                

  412500 
Рассходи за текуће одржавање осталих 
грађ.објеката 1.000   

             

  412600 Расходи по основу утрошка горива                  

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

             

  412700 
Расходи за услуге финансијског посредовања и 
осиг.     

             

  412900 Остали некласификовани расходи 5.000                

510000  Издаци за нефинансијску имовину 5000                

511000  Издаци за произведену сталну имовину 5000                

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 5.000                

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0818022 21.600                

   
Назив потрошачке јединице: Средњошколски 
центар     

             



410000  Текући расходи 100.000                

                     

411000  Расходи за лична примања 13.900                

  411100 Расходи за бруто плате запослених-приправници                  

  411200 
 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених по основу рада 13.000   

             

  411400 Расходи за једнократне помоћи 900                

412000  Расходи по основу коришћења роба и услуга 86.000                

                     

  412200 Расходи по основу утрошка енергије 40.000                

  412200 Расходи за комуналне услуге 15.000                

  412300 Расходи за режијски материјал 7.000                

                     

  412500 
Расходи за текуће одржавање осталих 
грађ.објеката 10.000   

             

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

             

  412600 Расходи по основу утрошка горива                  

  412700 
Расходи за услуге финансијског посредовања и 
осиг. 2.000   

             

  412900 Остали некласификовани расходи 9.000                

413000  
Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови  100   

             

  413900 Расходи по основу затезних  камата 100                

487000  Трансфери ентитету 0                

  487200 Трансфери ентитету за плате приправника                  

510000  Издаци за нефинансијску имовину 15000                

511000  Издаци за произведену сталну имовину 15000                

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 15.000                

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0815067 115.000   
             

   
Назив потрошачке јединице:ЈУ Туристичка 
организација Братунац     

             

410000  Текући расходи 78.700                

411000  Расходи за лична примања запослених 53.400                

  411100 Расходи за бруто плате запослених 45.000                

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

             

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

             

412000  Расходи по основу коришћења роба и услуга 25.300                

  412200 Расходи по основу утрошка енергије                  

  412200 Расходи за комуналне услуге 500                

  412300 Расходи за режијски материјал 500                

  412400 Расходи за остали материјал за посебне намјене                  

  412500 Расходи за текуће одржавање  4.500                

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

             

  412600 Расходи по основу утрошка горива 850                

  412700 Расходи за услуге осигурања  1.450                

  412900 Остали некласификовани расходи 2.500                

  412900 
Расходи за финансирање одржавања регате 
"Дрински слалом" 15.000   

             

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 0015920 78.700                

   
Назив потрошачке јединице:ЈУ Дом културе 
Братунац     

             

410000  Текући расходи 102.500                



411000  Расходи за лична примања запослених 68.000                

  411100 Расходи за бруто плате запослених 55.400                

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

             

  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 34.500                

  412200 Расходи по основу утрошка енергије                  

  412200 Расходи за комуналне услуге                  

  412300 Расходи за режијски материјал 2.800                

  412400 Расходи за остали материјал за посебне намјене                  

  412500 Расходи за текуће одржавање                   

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

             

  412600 Расходи по основу утрошка горива 1.200                

  412700 Расходи за услуге осигурања 1.500                

  412900 Остали некласификовани расходи 9.500                

  412900 
Расходи за одржавање 
манифестације"Ђурђевдански дани културе" 19.500   

             

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 накнаде плата за вријеме боловања који 
се рефундирају од фонда обавезног социјалног 
осигурања     

             

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015510 102.500                

   Назив потрошачке јединице:  Дом здравља     
             

410000  Текући расходи 1.714.500   
             

411000  Расходи за лична примања запослених 1.538.000   
             

  411100 Расходи за бруто плате запослених 1.500.000                

  411200 
 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених по основу рада 18.000   

             

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

             

  411400 
Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи(бруто) 20.000   

             

412000  Расходи по основу коришћења роба и услуга 170.500                

  412200 Расходи по основу утрошка енергије 29.000                

  412200 Расходи за комуналне услуге 13.000                

  412300 Расходи за режијски материјал 39.000                

  412400 Расходи за остали материјал за посебне намјене                  

  412500 Расходи за текуће одржавање  10.000                

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

             

  412600 Расходи по основу утрошка горива 21.000                

  412700 Расходи за услуге осигурања  13.500                

  412900 Остали некласификовани расходи 45.000                

413000  

Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови 5000   

             

  413300 
Расходи по основу камата на примљене зајмове у 
земљи 5.000   

             

419000  Расходи по судским рјешењима 1000                

  419100 Расходи по судским рјешењима 1.000                

510000  Издаци за нефинансијску имовину 100.000                

511000  Издаци за произведену сталну имовину 10.000                

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 10.000                

516000  
Издаци за залихе материјала,робе и ситног 
инвентара,амбал. и сл. 90000   

             

  516100 
Издаци за залихе медицинског и лабораторијског 
материјала 90.000   

             



620000  Издаци за отплату дугова 133800                

621000  Издаци за отплату дугова 120000                

  621300 
Издаци за отплату главнице примљених заjмова у 
земљи 120.000   

             

628000  
Издаци за отплату дугова из трансакција  према 
другим јединица власти 13800   

             

  628100 
Издаци за отплату дугова према другим 
јединицама власти 13.800   

             

638000  
Остали издаци из трансакција између или унутар 
јединица власти 55.000   

             

  638100 

Издаци за наклнаде плата за вријеме боловања 
који се рефундирају од фонда обавезног 
социјалног осигурања 55.000   

             

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015700 2.003.300   
             

    УКУПНО 10280000   
             

          
             

          
             

          
             

          
             

          
             

         
             

          
             

         
             

ФУНКЦИОНАЛНА  КЛАСИФ. РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ  ИМОВ. 
                       

    Табела 1                  

Функционални ФУНКЦИЈА Буџет                 

код     
 за 
2020год.   

             

1   2 3,                

  1. Опште јавне услуге 4.368.400                

  2. Одбрана 0                

  3. Јавни ред и сигурност 0                

  4. Економски послови 35.000                

  5. Заштита човјекове околине 42.000                

  6. Стамбени и заједнички послови 441.500                

  7. Здравство 2.003.300                

  8. Рекреација,култура и религија 515.100   
             

  9. Образовање 558.200                

  10. Социјална заштита 1.075.400                

    УКУПНО 9.038.900   
             

                    

  Табела 2                  

                    

Функционални  ФУНКЦИЈА Буџет                 

код     
 за 
2020год.   

             

1   2 3                

ЗУ   Заједничке услуге 7654900                

ИУ   Индивидуалне услуге 1384000                

    УКУПНО 9038900                

 
          



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

      
      

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% 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 33 . став 2. Закона о буџетском систему ("Службени  гласник 
Републике Српске", број: 121/, 52/14,103/15 15/16), члана 18. алинеја 3. Закона о локалној  
самоуправи ("Службени  гласник  Републике  Српске", број: 97/16) и члана 67.  Статута 
општине Братунац ("Службени гласник општине Братунац", број: 10/17), Скупштина 
општине Братунац на сједници одржаној дана 25.12. 2019 године, донијела је:  
 

О Д Л У К У 
О  ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

ЗА 2020. ГОДИНУ 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком прописује се начин извршења буџета општине Братунац за 
2020годину (у даљем тексту: Буџет). 
 Све  Одлуке  које  се односе на  Буџет  морају бити у складу са овом Одлуком. 
 Ова Одлука се односи на буџетске кориснике и примаоце грантова који се у 
цијелости или дјелимично финансирају из буџета. 
 

Члан 2. 
       Средства буџета из члана 1. ове Одлуке распоређују се у укупном износу од 10.280.000  
КМ од  чега се  на текуће издатке односи 8.614.800КМ ,на капиталне издатке 
834.100КМ,на трансфере између или унутар јединица власти 10.000КМ, на  буџетску  
резерву 100.000КМ, на отплату по основу задужења 521.800КМ,на издатке за финансијску 
имовину 1.500KM,на остале издатке 197.800КМ 
Укупни буџетски  издаци морају бити уравнотежени са укупним буџетским средствима. 
 

Члан 3. 
 Приходи буџета утврђени су према члану 9. , 10. и 11. Закона о буџетском систему 
Републике Српске. 
 Буџет се састоји од биланса  буџетских средстава и  буџетских издатака. 
 Буџетски  корисници  могу  сходно  одредбама  члана 11. Закона о буџетском 
систему Републике Српске  користити,грантове,трансфере и  властите приходе у износу 
како слиједи: 
а) организационе јединице ОУ у 100% - тном износу уплата на РЈП и ЈРТ 
б) институције средњег образовања  у 100% тном износу, 
в) институције културе и туризма  у 100 %-тном износу, 
г) институције социјалне (Центар за социјални рад) и дјечије заштите (Дјечије обданиште) 
у 100%-тном износу  
          Буџетски корисници могу користити фондове : 02,03,04 и 05 за унос трансакција 
када: 
 - позиције прихода и расхода нису планиране буџетом 
 - постоје рачуни посебних намјена 
 - расположива новчана средства 
Трансакције које се дешавају у оквиру фонда 02,03,04 и 05 одвијају се преко рачуна 
посебних намјена који чине дио система јединственог рачуна трезора. 
 



Члан 4. 
 Буџетски издаци су  буџетски расходи,издаци за нефинансијску имовину, издаци за 
финансијску имовину, издаци за отплату дугова и остали издаци. 
Буџетске расходе чине расходи за лична примања, расходи по основу кориштења роба и 
услуга, расходи финансирања и други финансијски расходи,субвенције,грантови,дознаке 
на име социјалне заштите,расходи по судским рјешењима и трансфери између и унутар 
јединица власти 
 

Члан 5. 
 Наредбодавац и одговорна особа за извршење  Буџета у цјелини је Начелник 
општине.Одјељење за финансије управља и контролише прилив и одлив новчаних 
средстава према усвојеном буџету. Овлашћене особе (начелници  одјељења, носиоци 
активности-програма и руководиоци јавних институција) помоћни су извршиоци и 
одговорни су за намјенску употребу средстава буџета. 
 Коришћење средстава за текуће помоћи и капитална улагања може се вршити по 
добијању сагласности Начелника општине. 
  

Члан 6. 
              Извршење буџета у једној фискалној години обухвата средства и издатке 
остварене до 31.децембра текуће године  као и средства и издатке остварене након тог 
датума,али не послије истека рока за израду и достављање годишњих финансијских 
извјештаја,ако су испуњени законски услови да се износ тих средстава ,односно издатака 
укључи у буџет текуће фискалне године. 
1. Одјељење за  финансије сачињава план ликвидности на основу буџетских средстава  и 
издатака  у оквиру оперативних финансијских планова за извршење буџета. 
2.Одјељење за финансије извјештава  потрошачке јединице о висини буџетских средстава 
која ће им се ставити  на располагање кварталним финансијским планом најкасније 10дана 
прије почетка квартала. 
3.Изузетно од става 2. овог члана, квартални финансијски план за први квартал фискалне 
године доставља се до 15. јануара текуће фискалне године, а средства кварталног 
финансијског плана за четврти квартал фискалне године могу се ставити на располагање у 
мјесечним износима. 
4. Уколико се укаже потреба за сезонским коришћењем средстава, буџетски корисници из 
става 2. овог члана дужни су да захтјевом у писаној форми траже измјену достављеног 
кварталног финансијског плана и то најкасније три дана прије почетка квартала. 
5. Укупан износ свих кварталних финансијских планова потрошње сваког буџетског 
корисника може бити мањи или једнак износу усвојеног годишњег буџета за сваког 
буџетског корисника.  
6.Одјељење за финансије врши пренос средстава за измирење обавеза по основу издатака 
из члана 4. ове Одлуке  искључиво на основу образаца прописаних за трезорско пословање 
буџетских корисника. 
7.Буџетски корисници са планираним буџетским средствима располажу према 
приоритетима утврђеним оперативним финансијским планом. 
  

Члан 7. 
             Буџетским корисницима дозвољено је да стварају обавезе и да користе средства  
само за намјене и до висине расположивих средстава  утврђених буџетом. 



 Корисници буџетских средстава дужни су средства утврђена у Буџету користити 
руководећи се начелима рационалности и штедње. 
 

Члан 8. 
 
     Изузетно, Начелник општине може на приједлог Одјељења за финансије средства 
распоређена Буџетом  прераспоређивати у оквиру буџетских корисника и између 
буџетских корисника и то до 5% укупно усвојених средстава буџетских корисника  којима 
се средства умањују. 
 Начелник може, на приједлог Одјељења за финансије средства распоређена Буџетом, која 
нису утрошена до 31. јануара наредне године распоредити између буџетских корисника до 
5% од укупно усвојених средстава органа-корисника којима се средства умањују.                                                           
Начелник општине  обавезан  је да полугодишње извјештава Скупштину општине о 
извршеној прерасподјели средстава. 
 
                                                             

Члан 9. 
 За буџетске  кориснике  који су у локалном трезору плаћање се врши на основу 
образаца прописаних за трезорско пословање, а које доставља буџетски корисник. Подаци 
унесени у обрасце за трезорско пословање буџетских корисника морају бити сачињени на 
основу вјеродостојних књиговодствених исправа. Исправама се сматрају: 
а) обрачунске листе плата и накнада, 
б) предрачуни и уговори 
в) рачуни за набавку средстава, материјала, робе и услуга, 
г) одлуке и рјешења надлежних органа из којих проистичу обавезе    и 
д) остале књиговодствене исправе. 
 

Члан 10. 
 За тачност књиговодствених исправа, интерне контролне поступке којима  
подлијежу те исправе и за вјеродостојан унос исправа у главну и помоћне књиге општине 
одговара буџетски корисник. 
 

Члан 11. 
            1)Прерасподјела  средстава  у оквиру буџетских корисника између текућих и 
капиталних издатака се врши на основу Закључка-Рјешења Начелника општине. 
 2)Прерасподјела средстава у оквиру буџетског корисника се врши на основу 
Закључка-Рјешења надлежног одјељења : 
а) у оквиру  расхода 
б) у оквиру издатака за нефинансијску имовину и 
в) у оквиру издатака за финансијску имовину и отплату дугова 
 Изузетно од става 2. овог члана, не може се вршити прерасподјела буџетских 
средстава на расходе за лична примања, прерасподјела буџетских средства са расхода за 
бруто плате без сагласности Начелника и прерасподјела буџетских средстава са 
суфинансирања пројеката за које је Начелник потписао уговор. 
 

Члан 12. 



 Распоред средстава буџетске резерве врши се у складу са чланом 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске.                                                                           
 Начелник општине одлучује о кориштењу средстава  буџетске резерве за 
подмирење  хитних  и непредвиђених расхода, који се појаве током буџетске  године,за 
буџетске издатке за које нису планирана довољна средства а средства одобрава у складу са 
Одлуком о начину кориштења средстава буџетске резерве.Средства буџетске резерве се 
извршавају реалокацијом на издатке( текуће- капиталне). 
 Корисници средстава за грантове ( помоћи) и средстава буџетске резерве дужни су 
да поднесу Извјештај о утрошку примљених средстава најкасније до истека рока за 
подношење годишњих финансијских извјештаја. 
   
ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 
 Буџетски корисници су обавезни да правилно обрачунају плате и друга  лична 
примања за све запослене, обрачунају порезе и доприносе за запослене и друга лица. 
 

Члан 14. 
 Обавезе по основу кредита и гаранција  извршаваће се у износима који су доспјели 
за плаћање. 
 Обавезе по основу осталих  издатака Буџета измириваће се по следећим 
приоритетима: 
а) средства за порезе и доприносе на плате и  остала лична примања 
б) средства за  лична примања,                                                                                                                       
в) поврат јавних прихода по основу аката надлежних органа, 
г) средства за обавезе према  добављачима за робу, материјал, услуге 
д) средства за обавезе према добављачима за инвестиције и инвестиционо одржавање    
ђ) средства за остале обавезе. 
 
Одјељење за финансије дужно је утврдити термински мјесечни план извршења обавеза из 
става 2. овог члана. 

Члан 15. 
Буџетски корисници дужни су да се у поступку набавке роба, материјала и вршења 

услуга придржавају одредаба Закона о јавним набавкама као и процедура о обавезној 
примјени  модула набавки прописаног Правилником о процедури вођења помоћних књига. 
 

Члан 16. 
 Контролу намјенског трошења буџетских средстава, као и поступања корисника 
буџетских средстава према одредбама ове Одлуке врши Одјељење за финансије према 
одредбама  Закона о буџетском систему Републике Српске и Правилника о интерним 
контролним поступцима. 
 

Члан 17. 
Сви  буџетски  корисници  дужни су да у року од 15 дана од дана настанка промјене 

у својој организацији и статусу спроведу поступак регистровања измјена у књизи Регистра 
буџетских корисника. 

Регистар буџетских корисника води и ажурира Одјељење за финансије. 
  



Члан 18. 
Правилнике, упутства и инструкције о спровођењу  ове  Одлуке  прописује 

Начелник општине. 
 
    
 
 
                                         

Члан 19. 
 У мјери у којој су дефиниције или одредбе ове Одлуке у сукобу са другим 
Одлукама општине, одредбе из ове Одлуке имаће приоритет над одредбама других  
Одлука у стварима које се тичу извршавања Буџета по свим ставкама. 
 Уколико су другим Одлукама прописани новчани издаци из Буџета који се 
разликују од планираних износа по овој Одлуци или Одлуци о буџету за 2020годину 
обавезно се примјењују одредбе и планирани износи предвиђени овом Одлуком  и 
Одлуком о буџету за 2020 годину.                                                             
 

Члан 20. 
 Начелник општине извјештава Скупштину општине о извршењу буџета 
полугодишње и годишње. 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 21. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се  у "Службеном гласнику 
општине Братунац". 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ-                                                  ПРЕДСЕДНИК СО-е 
Број: 01-022- 163  /19                                             
Братунац, 25.12 .2019године                                                       Ћазим Јусуповић                                                                                                 
                                                    
 
 
 
 
 
     
                        
 
 
                                                       
 
  
 
                                  

              



Нa oснoву члaнa 4.  Зaкoнa o пoрeзу нa нeпoкрeтнoсти („Службeни глaсник Рeпубликe 
Српскe“ брoj: 91/15), члaнa 39.став 2. алинеја 10. Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви 
(„Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“, брoj 97/16 и 36/19), члaнa 36. Стaтутaопштине 
Братунац("Службени гласник општине Братунац",бр.10/17),Скупштина општине Братунац, 
на сједници одржаној 25.12.2019године,д о н о  с  и 

 
OДЛУКУ 

o висини вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти нa пoдручjу општине Братунац пo зoнaмa зa 
пoтрeбe утврђивaњa пoрeзa нa нeпoкрeтнoсти у 2020. гoдини 

Члaн 1. 
Oвoм oдлукoм сe утвђуje висинa вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти нa пoдручjу општине 
Братунацпo зoнaмa нa дaн 31.12.2019. гoдинe, кoja ћe бити кoриштeнa у сврху утврђивaњa 
пoрeзa нa нeпoкрeтнoсти у 2020. гoдини.  

Члaн 2. 
Нeпoкрeтнoсти у смислу члaнa 2. стaв 1. тaчкa 4. Зaкoнa o пoрeзу нa нeпoкрeтнoсти 
(„Службeни глaсникa Рeпубликe Српскe“ брoj 91/15) и oвe Oдлукe, прeдстaвљa зeмљиштe 
сa свим oним штo je трajнo спojeнo сa њим или штo je изгрaђeнo нa пoвршини зeмљиштa, 
изнaд или испoд зeмљиштa и пoдрaзумиjeвa: 

1. зeмљиштe (грaђeвинскo, пoљoприврeднo, шумскo, индустриjскo и oстaлo) и 
2. грaђeвинскe oбjeктe (стaн, кућa, пoслoвни, индустриjски и други oбjeкти). 

 

Члaн 3. 
Зa утврђивaњe вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти из члaнa 2. oвe oдлукe тeритoриja општине 
Братунац сe диjeли нa зoнe и тo: 

 IV грaдске зoне и 

 II вaнгрaдске зoне 

Teритoрjaлни oбухвaт свaкe грaдскe зoнe из стaвa 1. oвe oдлукe сe тeмeљи нa зoнaмa 
утврђeним Oдлукoм o зонама насеља Братунац  („Службени билтен општине Братунац“ 
број: 4/05), с тим што прва зона ове одлуке одговара трећој зони, друга четвртој, трећа 
петој и четврта шестој зони из Одлуке о зонама у насељу Братунац. 
Ванградску зону I чине следеће катастарске општине: КО Абдулићи, КО Биљача, КО 
Бољевићи, КО Дубравице, КО Глогова, КО Хранча, КО Хрнчићи, КО Јелах, КО 
Јежештица, КО Коњевићи, КО Красановићи, КО Лозница, КО Магашићи, КО 
Михаљевићи, КО Мратињци, КО Побрђе, КО Побуђе, КО Подчауш, КО Полом, КО 
Раковац, КО Реповац, КО Сикирић, КО Слапашница, КО Суха, КО Шиљковићи, КО 
Тегаре, КО Урковићи, КО Витковићи, КО Вољавица, КО Вранешевићи, КО Загони, КО 
Залужје и КО Жлијебац. 
Ванградску зону II чине следеће катастарске општине: КО Бањевићи, КО Бљечева, КО 
Брана Баћићи, КО Јагодња, КО Јакетићи, КО Јошева, КО Липеновићи, КО Млечва, КО 
Оћеновићи, КО Оправдићи, КО Пирићи, КО Станатовићи и КО Запоље. 



 
Члaн 4. 

Висинa вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти нa пoдручjуопштине Братунац пo зoнaмa изнoси:



Редни 
број  Врста      

зоне 
Назив зоне Ознаказоне 

земљиште Објекти 

Грађевин.  Пољопривp.  Шумско  Индустр.  Остало  Стамбене  Цијена  Пословни  Индустр.  Остали  

земљиште земљиште земљиште земљиште земљиште јединице куће простор објекат објекти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Зона 1 Братунац, зона III 1 38,57 10,98 13,93 14,46 7,24 972 931,5 1080 432 931,5 

2 
Зона 2 Братунац, зона IV 2 32,14 9,15 11,61 12,05 6,03 931,5 891 1035 414 891 

3 
Зона 3 Братунац, зона V 3 16,07 6,10 7,73 8,04 4,01 891 810 990 396 810 

4 
Зона 4 Братунац, зона VI 4 9,64 3,82 4,84 4,82 2,41 688,5 665 900 360 665 

5 
Зона 5 

Братунац,ванградска 
зона I 

ВЗ I 6,43 2,44 3,10 3,21 1,61 600 500 765 306 500 

6 
Зона 6 

Братунац,ванградска 
зона II 

ВЗ II 5,14 2,00 2,50 2,57 1,29 480 400 612 245 400 

 

 



 
 

Члaн 5. 
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дана oбjaвљивaњa у „Службeнoм гласнику Општине Братунац“, a 
примjeњивaћe сe oд 01.01.2020. гoдинe. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ-                                                          ПРЕДСЕДНИК СО-е 
Број:.01-022-164/19 године                                                                         Ћазим Јусуповићс.р. 
Братунац: 25.12.2019године                                                      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
   На основу члана 39. став 2. алинеја 10. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске“,број 97/16 и 36/19), члана  8. став 4.  Закона о порезу на непокретности  ("Службени гласник 
Републике Српске „ бр. 91/15) и члана 36. Статута општине Братунац ("Службени гласник општине 
Братунац",бр.10/17), Скупштина општине Братунац, на сједници одржаној 25.12.2019 године.,  д о н о  с  и 
 
 
 

О Д Л У К У 
o утврђивaњу пoрeскe стoпe зa oпoрeзивaњe нeпoкрeтнoсти нa пoдручjу општине Братунац у 2020. 

гoдини 
 

Члан 1. 
Oвoм Oдлукoм утврђуje сe стoпa зa oпoрeзивaњe нeпoкрeтнoсти кoje сe нaлaзe нa пoручjу општине 

Братунац зa 2020. гoдину у висини 0,12%. 
Изузeтнo oд стaвa 1. oвoг члaнa, пoрeскa стoпa зa нeпoкрeтнoсти у кojимa сe нeпoсрeднo oбaвљa 

прoизвoднa дjeлaтнoст изнoси 0,06%. 
Пoд нeпoкрeтнoсти из стaвa 2. oвoг члaнa пoдрaзумиjeвajу сe oбjeкти зa прoизвoдњу и oбjeкти зa 

склaдиштeњe сирoвинa, пoлупрoизвoдa и гoтoвиих прoизвoдa, укoликo чинe зaoкружeну прoизвoдну 
цjeлину. 
 

Члaн 2. 
Нeпoкрeтнoсти у смислу члaнa 2. стaв 1. тaчкa 4. Зaкoнa o пoрeзу нa нeпoкрeтнoсти („Службeни 

глaсник Рeпубликe Српскe“ брoj: 91/15), прeдстaвљa зeмљиштe сa свим oним штo je трajнo спojeнo сa њим 
или штo je изгрaђeo нa пoвршини зeмљиштa, изнaд или испoд зeмљиштa. 
 

Члaн 3. 
Пoрeскa упрaвa утврђуje пoрeску oснoвицу нa oснoву Oдлукe o висини вриjeднoсти  нeпoкрeтнoсти 

пo зoнaмa и кaрaктeристикaмa нeпoкрeтнoсти из приjaвe зa упис у Фискaлни рeгистaр нeпoкрeтнoсти. 
 

Члaн 4. 
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дана oбjaвљивaњa у „Службеном гласнику Општине 

Братунац“, a примjeњивaћe сe oд 01.01.2020. гoдинe. 
 

 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ-                                                                                         ПРЕДСЕДНИК СО-е 
 
Број: 01-022-165/19                                                                                                                Ћазим Јусуповић с.р. 
Братунац: 25.12.2019 године      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

На основу члана 7. став 3. Закона о социјалном становању Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 54/19), чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општинеБратунац („Службени гласник општине 
Братунац“ бр. 10/17), уз претходну сагласност  Републичког секретаријата за расељена лица и миграције број 
26.05–07-1024-23/19 oд 23.12.2019. године, Скупштина општине Братунац, на сједници одржаној дана 
25.12.2019. године доноси:  

О Д Л У К У  
o фонду стамбених јединица социјалног становања 

 
 

I 
Овом одлуком утврђује се број расположивих и потребних стамбених јединица  за категорије корисника 
социјалног становања који испуњавају услове утврђене Правилником о поступку додјеле стамбених 
јединица, као и право власништва и располагање фондом стамбених јединица социјалног становања 
изграђених на подручју општине Братунац ( у даљем тексту: Општина). 
 

 
II 

Стамбеним збрињавањем, у смислу ове одлуке, сматра се становање одређеног стандарда које се уз подршку 
јавног сектора обезбјеђује свим физичким лицима која из различитих, а првенствено економских, 
социјалних и здравствених разлога нису у могућности да самостално ријеше стамбено питање на тржишту, 
као  и лицима са дефицитарним занимањима, те лица која су остала без стамбене јединице усљед више силе, 
као и лица која због лијечења дјетета остају на подручју ове Општине дуже од десет дана. 
 
Становање одређеног стандарда се заснива на начелима: економске доступности, правне сигурности, 
приступачности, заштите општег интереса, трајности и одрживости објеката, енергетске ефикасности, 
заштите здравља и животне средине и заштите од пожара и експлозивних материја. 
 
Изузетно стамбено збрињавање врши се у складу са  захтјевима донатора или кредитора који су 
обезбиједили финансијска средства за ове намјене. 
 
Социјално становање у смислу стамбеног збрињавања подразумијева обезбјеђивање становања по цијени 
испод тржишне за породична домаћинства која не могу себи приуштити становање по тржишним условима. 
 
Евиденцију стамбених јединица социјалног становања у Општини води Одјељење за просторно уређење и 
стамбено комуналне послове. 
 

III 
Фонд стамбених јединица социјалног становања чине стамбене јединице чија средства за изградњу се 
обезбјеђују из буџета Републике Српске, буџета Општине, средстава по пројектима домаћих или 
међународних институција, донаторских средстава, кредитних средстава, средстава јавно-приватног 
партнерства у складу са одредбама прописа којима је регулисано јавно-приватно партнерство у Републици 
Српској, грантова и других извора. 
 
Стамбене јединице социјалног становања обезбјеђују се на постојећим урбаним подручјима и то: изградњом 
нових стамбених или стамбено-пословних објеката, преуређењем постојећих објеката који немају 
оправданост досадашњег кориштења, адаптацијом постојећих слабо опремљених стамбених јединица или 
простора, повећањем броја стамбених јединица доградњом или надоградњом постојећих објеката, на други 
начин, за који Општина сматра да могу служити у сврху социјалног становања. 
 

IV 
 



Фонд расположивих стамбених јединица социјалног становања Општине на који се примјењују одредбе ове 
oдлуке тренутно су у фази изградње и то: 

- 20 (двадесет) станова у изградњи у улици 17. априла бб финасираних од стране ЦЕБ 2, 
 Стан бр. 1 - 47,11м2 - једнособан 
 Стан бр. 2 - 37,44м2 - гарсоњера 
 Стан бр. 3 - 40,86м2 - једнособан 
 Стан бр. 4 - 81,81м2 - трособан 
 Стан бр. 5 - 61,81м2 - двособан 
 Стан бр. 6 - 47,05м2 - једнособан 
 Стан бр. 7 - 37,44м2 - гарсоњера 
 Стан бр. 8 - 40,95м2 - једнособан 
 Стан бр. 9 - 81,81м2 - трособан 
 Стан бр. 10 - 61,81м2 - двособан 
 Стан бр. 11 - 47,05м2 - једнособан 
 Стан бр. 12 - 37,44м2 - гарсоњера 
 Стан бр. 13 - 40,95м2 - једнособан 
 Стан бр. 14 - 81,81м2 - трособан 
 Стан бр. 15 - 61,81м2 - двособан 
 Стан бр. 16 - 47,05м2 - једнособан 
 Стан бр. 17 - 37,44м2 - гарсоњера 
 Стан бр. 18 - 40,95м2 - једнособан 
 Стан бр. 19 - 81,81м2 - трособан 
 Стан бр. 20 - 61,81м2 - двособан 

 

- 32 изграђена стана у улици 17. априла бб изграђених од стране Фонда БиХ,  
 Стан бр. 1 - 39,83м2 - једнособан 
 Стан бр. 2 - 39,83м2 - једнособан 
 Стан бр. 3 - 45,04м2 - једноипособан 
 Стан бр. 4 - 44,76м2 - једноипособан 
 Стан бр. 5 - 46,39м2 - једноипособан 
 Стан бр. 6 - 39,83м2 - једнособан 
 Стан бр. 7 - 39,83м2 - једнособан 
 Стан бр. 8 - 46,62м2 - једноипособан 
 Стан бр. 9 - 54,04м2 - двособан 
 Стан бр. 10 - 44,76м2 - једноипособан 
 Стан бр. 11 - 46,39м2 - једноипособан 
 Стан бр. 12 - 39,83м2 - једнособан 
 Стан бр. 13 - 39,83м2 - једнособан 
 Стан бр. 14 - 46,62м2 - једноипособан 
 Стан бр. 15 - 54,04м2 - двособан 
 Стан бр. 16 - 50,38м2 - двособан 
 Стан бр. 17 - 49,73м2 - двособан 
 Стан бр. 18 - 39,83м2 - једнособан 
 Стан бр. 19 - 39,83м2 - једнособан 
 Стан бр. 20 - 46,62м2 - једноипособан 
 Стан бр. 21 - 54,04м2 - двособан 
 Стан бр. 22 - 50,38м2 - двособан 
 Стан бр. 23 - 49,73м2 - двособан  
 Стан бр. 24 - 39,83м2 - једнособан 
 Стан бр. 25 - 39,83м2 - једнособан 
 Стан бр. 26 - 46,62м2 - једноипособан 
 Стан бр. 27 - 54,04м2 - двособан 
 Стан бр. 28 - 50,38м2 - двособан 
 Стан бр. 29 - 49,73м2 - двособан 



 Стан бр. 30 - 75,23м2 - двоипособан 
 Стан бр. 31 - 78,52м2 - двоипособан 
 Стан бр. 32 - 65,56м2 - двоипособан 

 

Потребан број стамбених јединица  за категорије корисника социјалног становања који испуњавају услове 
утврђене Законом о социјалном становање на подручју општине износи 52 (педесет два), те се овај фонд 
може повећати о чему Скупштина општине доноси одлуку у складу са локалном стратегијом Општине, а 
располагање се врши према одредбама ове oдлуке и у складу са Законом о социјалном становању Републике 
Српске.  

V 
Носилац реализације социјалног становања у складу са овом oдлуком је Општина, која на свом подручју 
располаже стамбеним јединицама социјалног становања, на начин да их може дати у непрофитни закуп на 
одређено вријеме, уз сигурност кориштења, док трају потребе за стамбеним збрињавањем корисника и која 
уређује систем социјалног становања уз обезбјеђивање просторних и урбанистичких услова за развој 
социјалног становања. 
 
Стамбене јединице социјалног становања изграђене на подручју Општине су власништво Општине. 
 
Стамбене јединице социјалног становања на подручју Општине не могу се отуђивати нити стављати под 
хипотеку. 
 
Општина, као власник има обавезу: да поднесе захтјев за упис у земљишне књиге у року од три мјесеца по 
добијању употребне дозволе објеката социјалног становања, да у складу са Правилником о поступку додјеле 
стамбених јединица додијели ове стамбене јединице у непрофитни закуп на кориштење, да у складу са 
Правилником о начину управљања и одржавања води рачуна о објектима социјалног становања, да 
обезбјеђује сигурно и неометано коришћење стамбених јединица, чува употребну и тржишну вриједност 
стамбених јединица, те врши контролу кориштења и успостави евиденције о закљученим уговорима о 
закупу, те предузме и друге мјере с циљем домаћинског управљања стамбеним јединицама. 
 
Ради обједињавања евиденција о фонду стамбених јединица социјалног становања у Републици Српској, 
Општина, као власник, једном годишње је дужна да достави Републичком секретаријату за расељена лица и 
миграције, који је надлежан да води центарлни регистар стамбених јединица, све евиденције и промјене 
стамбеих јединица и закључених уговора о закупу. 
 

 
VI 

Технички стандарди морају задовољавати величину стамбене јединице која се додјељује на коришћење у 
односу на број чланова породичног домаћинства, с тим да додијељени стан на кориштење не може бити 
већи од 81м2. 
 
Технички стандарди приликом изградње објеката морају задовољавати норме које су прописане 
одговарајућим одредбама прописа којим се уређује област грађења у Републици Српској. 

 
VII 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Братунац“. 
 
 
 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                   ОПШТИНЕ                      



Број: 01-022-168 /2019.г.                                                                          
Братунац, 25.12.2019. године                                                                       Ћазим Јусуповић, с.р. 
 
 
 
На основу члана 17. став 2. Закона о социјалном становању Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске,, број: 54/19), чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник 
Републике Српске,, број: 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општине Братунац ( „Службени гласник општине 
Братунац“ бр. 10/17), уз предходну сагласност Републичког секретаријата за расељена лица и миграције број  
26.05 – 07 - 1024-23/19 oд 23.12.2019. године,   Скупштина општине на сједници одржаној дана 25.12.2019. 
годинедоноси  
 
 

Одлуку о висини закупнине  
(за кориштења стамбених јединица социјалног становања) 

 
I 
 

Овом одлуком утврђује се висина закупнине кориснику са којим је закључен уговор о закупу кориштења 
стамбене јединице социјалног становања, која се користи у сврху одрживог управљања и одржавања 
стамбених јединица социјалног становања. 
 
За кориштење закупљене стамбене јединице закупац плаћа закуподавцу стамбене јединице закупнину, под 
условима и на начин одређен уговором о закупу, а у складу са одредбама ове одлуке. 
 
Закупнина за стамбене јединице социјалног становања је трошковна (непрофитна) и користи се у сврху 
одрживог управљања и одржавања стамбених јединица социјалног становања. 
 

II 
 

Закупнина се одређује на основу обрачуна свих стварних трошкова прибављања и кориштења стамбене 
јединице, а обрачунава се у фиксном износу у конвертибилним маркама (КМ) и плаћа се у 12 једнаких 
мјесечних рата до 15. у мјесецу за претходни мјесец. 
 
Висина закупнине одређена је на основу аргументованих процијењених и претпостављених трошкова, те се 
код утврђивања висине закупнине узима се у обзир: 

1) тип стамбене јединице,  
2) зона стамбене јединице,  
3) коефицијент погодности,  
4) трошкови осигурања од основних ризика,  
5) трошкови амортизације,  
6) трошкови управљања, одржавања заједничких дијелова зграде, инвестиционо одржавање,  
7) осигурање и ризик наплате.  

 
Висину закупнине, утврђује рјешењем начелника, у складу са овом одлуком и то у распону од 1.00 КМ/м2  
површине стамбене јединице.  
 

III 

Трошкови комуналних услуга, као трошкови становања, не улазе у цијену закупнине.  

Трошкови закупнине се могу субвенционисати, што је регулисано Одлуком о поступку субвенционисања 
закупнине. 

IV 
Закупнина се уплаћује на посебан рачун који ће се отворити за те намјене у буџету општине. 



Средства прикупљена од закупнине се распоређују према Акционом плану који начелник општине града на 
приједлог Одјељења за, доноси једном годишње, након доношења локалне стратегије социјалног становања 
општине, а служиће у спровођењу исте. 

Општина води евиденцију о прикупљеним средствима и ова средства уплаћена на посебан рачун се преносе 
из године у годину. 

Општина се обавезује да сноси трошкове одржавања заједничких дијелова и уређаја на згради и 
инвестиционо одржава станове из прикупљене закупнине. 

Уколико се због измјене тржишних услова стекну услови за одређивање непрофитне закупнине и промијени 
њен износ, закупац је дужан да плаћа промијењени износ закупнине уз обавезно потписивање одговарајућег 
анекса уговора о закупу, а на основу измјене Одлуке о висини закупнине, уз претходно прибављену 
сагласност Републичког секретаријата за расељена лица и миграције Републике Српске. 

V 

Измјене и допуне ове oдлуке врше се по поступку и на начин њеног доношења. 

 

VI 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Братунац“. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                    ОПШТИНЕ                      
Број: 01-022-170 /2019.г.                                                                          
Братунац, 25.12.2019. године                                                         Ћазим Јусуповић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 18. став 2. Закона о социјалном становању Републике Српске (,,Службени гласник 
Републике Српске,, број 54/19), члaна 39. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике 
Српске,, број: 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута Општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“ 
бр.10/17) уз предходну сагласност Републичког секретаријата за расељена лица и миграције број 26.05–07-
1024-23/19 oд 23.12.2019. године, Скупштина општине, на сједници одржаној дана 25.12.2019. године, д о н о 
с и 
 

Одлуку о поступку субвенционисања закупнине 

 

I 
Овом oдлуком утврђује се поступак остваривања права на субвенцију закупнине, потребна документација за 
остваривање права на субвенцију закупнине, корисници стамбених јединица социјалног становања у 
општини који имају право на субвенцију закупнине, висина стопе субвенције закупнине по категоријама 
корисника, као и извори финансирања корисника тих права. 
 
Поступак испуњености општих и посебних услова прописан је Правилником о поступку додјеле стамбених 
јединица социјалног становања, док је висина закупнине утврђена Одлуком о висини закупнине, чији се 
трошкови могу субвенционисати. 
 

II 
Поступак за остваривање права на субвенцију закупнине и других трошкова становања покреће закупац или 
надлежни орган по сужбеној дужности подношењем захтјева надлежном органу уз достављање доказа 
потребних за остваривање ових права: 

1) одмах по објави коначне ранг листе за додјелу стамбених јединица из фонда социјалног становања на 
кориштење/закуп, 

2) након што почне тећи уговорни однос, 
3) уколико се промијене чињенице и околности који могу бити основ за остваривање права на 

субвенционисање. 
  
Захтјев за остваривање права на субвенцију закупнине доставља се на прописаном обрасцу који издаје 
надлежна служба општине, а образац захтјева треба да садржи:  рубрике за основне личне податке, податке 
који се односе на тренутне услове становања, број чланова домаћинства, величину стамбене јединице, 
висину закупнине и основ за остваривање права на субвенцију, те остале потребне информације. 
 
Образац захтјева за остваривање права на субвенцију је доступан у шалтер сали општине Братунац, као и 
просторијама Центра за социјални рад у Братунцу. 
 
Уз образац захтјева налази се и образац изјаве.                 
 
Захтјев се подноси надлежној служби Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове 
општине Братунац на прописаном обрасцу, уз достављање доказа потребних за остваривање права на 
субвенционисање. 
 
Надлежни орган општине провођење поступка утврђивања права и одабира корисника субвенције је дужан 
провести у року од мјесец дана од дана пријема захтјева. 
 

III 



 
Приликом разматрања захтјева и утврђивања права на субвенционисање закупнине, право на субвенцију 
закупа могу остварити корисници у стању социјалне потребе, који немају никаква новчана примања или им 
приходи не прелазе износ од 20% просјечне нето плате запослених у Републици Српској за претходну годину 
по члану домаћинства и то: 

1) стопа субвенције од 50% за закупнину за рањиве категорије:  расељена лица и избјеглице, 
демобилисани борци, ратни војни инвалиди од пете до десете категорије, повратници по споразуму о 
реадмисији, жртве ратне тортуре, самохрани родитељи, породице са троје и више дјеце, млади без 
родитељског старања, 

2) стопа субвенције 50% за закупнину за младе брачне парове до 35 година, 
3) стопа субвенције у пуном износу од 100% за закупнину за кориснике права која им припадају 

на основу закона којим се прописује социјална заштита, као што су: материјално необезбијеђена и за 
рад неспособна лица, лица са инвалидитетом, старија лица без породичног старања преко 65 година 
старости, жртве насиља у породици и друга лица у складу са законом. 

 
Под приходима се сматрају: плате и друга примања из радног односа, старосне, инвалидске и породичне 
пензије, пољопривредне дјелатности, примања по прописима борачко-инвалидске заштите и заштите 
цивилних жртава рата, приходи остварени по основу привредне, услужне и друге дјелатности и сл. 
 
Под приходом од пољопривредне дјелатности сматра се катастарски приход из предходне године који се 
дијели на 12 мјесеци са бројем чланова домаћинства. 

IV 

За остваривање права на субвенцију закупа корисници који користе стамбене јединице социјалног становања  
потребни су сљедећи докази који се прилажу уз образац захтјева: 

1) овјерена изјава корисника о истинитости података, 

2) статус расељеног лица, што се доказује увјерењем издатог од стране надлежног органа, 
3) лице старије од 65 година, што се доказује изводом из матичне књиге рођених,  
4) млади брачни парови до 35 година, што се доказује изводом из матичне књиге вјенчаних, 
5) незапослено лице, што се доказује потврдом издатом од стране Завода за запошљавање или увјерењем 

пореске службе да се не води у евиденцији осигураних лица, 
6) овјерена кућна листа, 
7) доказ/потврда о укупним приходима , чија се висина укупних прихода доказује платном листом, 

последњим чеком од пензије, увјерењем надлежне пореске службе о висини примања или други 
извори прихода уколико их имају, који се могу тражити и службеним путем од стране надлежног 
органа, 

8) демобилисани борци и ратни војни инвалиди прилажу рјешење надлежног органа о оствареном 
статусу и 

9) доказ да укупан катастарски приход по члану породице не прелази износ 10% од просјечног 
катастарског прихода по једном хектару земљишта 

V 

Висина субвенције утврђује се највише до висине закупа стамбене јединице и то на период од 12 мјесеци, уз 
могућност продужења подношењем новог захтјева под једнаким условима, као и приликом ранијег 
остварења права.  
 
Након проведеног поступка руководилац надлежног органа, у складу са својим овлаштењима и овом 
одлуком доноси  првостепено рјешење. 
 
Против овог рјешења странка има право жалбе у року од 15 дана од дана пријема рјешења надлежном 
органу општине.  

Жалба се у два примјерка предаје непосредно или путем поште надлежном органу који је донио рјешење, а 
иста се изјављује надлежном органу за рјешавање по жалби општинских служби за управу у оквиру 
искључивих права и надлежности општине.  

Рјешење донесено по жалби је коначно.  



VI 

 
Право на субвенционисање закупнине може се одобрити на период од 12 мјесеци, уз могућност продужења 
уз подношење новог захтјева на начин и под условима прописаним овом одлуком. 
 
Корисници права на субвенционисање дужни су пријавити сваку околност која утиче на обим или престанак 
права на субвенционисање надлежној општинској служби у року од 15 дана од дана настанка околности. 
 
Начелник ће именовати комисију која ће једном годишње покренути поступак ревизије права на 
субвенционисање закупнине и утврдити сваку околност која утиче на престанак и обим права на субвенцију. 
 
Околности из ове тачке провјеравају се по службеној дужности. 
 
Уколико се у поступку утврди да је подносилац захтјева дао неистините податке који су утицали на 
признавање или обим права, подносилац захтјева је дужан вратити износ који је остварио давањем 
неистинитих података. 
 
Жалба на ревизију подоси се надлежном органу општине у року од 15 дана од дана пријема рјешења. 
 

VII 

Средства ће се водити на посебном рачуну, односно на рачуну који ће се отворити за те намјене у буџету 
општине, а обезбиједиће се из буџета општине и буџета Републичког секретаријата за расељена лица и 
миграције. 

 

VIII 

Измјене и допуне ове Одлуке врше се по поступку и на начин њеног доношења.  

IX 

 
Ова одлука ступа на даном објављивања у „Службеном гласнику општине Братунац“. 

 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                          ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                   ОПШТИНЕ                      
Број: 01-022- 169 /2019.г.                                                                          
Братунац, 25.12.2019. године                                                                       Ћазим Јусуповић, с.р. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
На основу члана 82. Став 3. Закона о локалној самоуправи (“ Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16), члана 3. Став 1. и 3. Закона о трезору ( „Службени гласник Републике Српске“, број 28/13 и 103/15) и 
члана 67 Статута општине Братунац („ Службени гласник општине Братунац“, број 10/17). Начелник 
општине Братунац  дана 25.12. 2019. године доноси: 
                                                                       

О Д Л У К У 
О НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

 
 

                                                                              I 
 
 Oдлуком о начину организовања локалног трезора Општине Братунац  ( у даљем тексту Одлука), 
прописује се начин организовања буџетских корисника који се финансирају из буџета Општине Братунац у 
систему трезорског пословања. 
                                                                              II 
 

Трезор Општине Братунац састоји се из једне оперативне јединице:     -
Оперативна јединица: Општина Братунац,  

                                                                          
                                                                              III 
 
Оперативну јединицу Општине чине следећи организациони дјелови:                                   -
Стручна служба Скупштине општине,                                                      
-Територијалнаватрогаснајединица,                                                                                                                                                            
-Одјељење за општу управу 
-Одјељење за финансије,                                   -
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,                                 -
Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналну дјелатност,                                    
-Остала буџетска потрошња,  
-Мјесне заједнице,                                 --ЈУ Центар за 
социјални рад Братунац,                                -Трошкови социјалне 
заштите,                               -ЈУ за предшколско  
васпитање и образовање  „Радост“,Братунац,                                                                 -ЈУ Народна 
библиотека Братунац,                                                                                                                                           -ЈУ 
Средњошколски центар Братунац,                                                                                                                            -
ЈУ Туристичка организација Братунац, 
-ЈУ Дом културе Братунац, 
-ЈЗУ Дом здравља Братунац 
                                                                              IV  
    
 У оперативној јединици Општине вршиће се унос података у Систем за управљање финансијским 
информацијама (СУФИ систем) за пословне промјене по свим модулима-помоћним књигама трезорског 
пословања (модули набавке, обавеза према добављачима, потрaживања и главна књига трезора) за све 
организационе дјелове из члана III ове Одлуке (организационе дјелове Општинске управе и кориснике 
буџета Општине Братунац.  
   
                                                                                  V 
 
 Унос  података у оперативну јединицу вршиће се на основу насталих пословних промјена, путем 
образаца за трезорско пословање буџетских корисника прописаних Упутством о форми, садржају и начину 
попуњавања образаца за трезорско пословање  корисника („Службени гласник Републике Српске“ број 
9/11). 
                                                                                 VI 
 



           Одлука о начину организовања трезора Општине Братунац број :02-020-411/17 од 06.12.2017. године 
престаје да важи 31.12.2019. године. 
                                                                                  
 

VII 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења , објавиће се у  „Службеном гласнику Општине 
Братунац“ a примјењиваће се од 01.01.2020. године. 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА         
 ОПШТИНА БРАТУНАЦ               

  - НАЧЕЛНИК-                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
              Број:02-020-374 /19                                                                                Недељко Млађеновић с.р. 
             Братунац,25.12.2019године    
                               
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

НАЧЕЛНИК 
Ул.Трг Милоша Обилића 8  Братунац тел.:+387(56)410-176; факс:+387(56)410-337 

e-mail:bratopst@teol.net, www.opstinabratunac.com 
 
Број:02-020-372/19 
Дана,23.12.2019.године 

          
На основу члана 5.тачка 3.Закона о празницима Републике Српске („Службени Гласник Републике 

Српске“ бр.432/07), члана 59. и 82.став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени Гласник РС“ бр.97/16) 
и члана 67.Статута општине Братунац („Службени Гласник општине Братунац“ бр.10/2017), Начелник 
општине Братунац доноси: 
           

ЗАКЉУЧАК 
О радном времену у дане републичких празника у мјесецу јануару 2020.године 

 
Члан 1. 

  
(1) На дан републичког празника Нове године 01.01.2020.године  на подручју општине Братунац не 

раде занатско-предузетнички и трговински објекти, осим правних лица и предузетника наведених   у члану 
2.став 3. и члану 5. Одлуке о одређивању радног времена трговинским и занатско предузетничким радњама 
на подручју општине Братунац („Службени Билтен општине Братунац“ бр.7/11) и то: 

-правна лица и предузетници који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине 
и колача и продаје истих а не налазе се у стамбено пословном објекту 

- трговински објекти са претежно прехрамбеном робом у кругу аутобуске станице као и бензинске 
пумпне станице 

-трговински објекти,типа „драгстор“ 
-трговина на мало погребном опремом 
 
(2) На дан 02.02.2020.године, мимо члана 2.став 3. и члана 5. Одлуке о одређивању радног времена 

трговинским и занатско предузетничким радњама на подручју општине Братунац („Службени Билтен 
општине Братунац“ бр.7/11),  ,ради задовољења неопходних потреба грађана за снабдијевање основним 
животним артиклима и других потреба у времену од 07.00 до 15.00 часова, могу да раде: 

 продајни објекти који се баве трговином на мало месом и производима од меса (месаре); 
 продајни објекти у којима се обавља трговина на мало цвијећем (цвјећаре); 
 продајни објекти у којима се обавља трговина на мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима 

у власништву самосталних предузетника и привредних друштава; 
 предузетници који се баве пружањем фризерских и других третмана за уљепшавање. 
 продајна мјеста АД „Лутрија РС“ Бања Лука 

 
(3) Радно вријеме на дан 09.01.2020.године регулише се Одлуком Владе Републике Српске у складу 

са  законом. 
 

 
 
 

Члан 2. 
 
За вријеме трајања републичких празника Нове Године (01. јануар 2020. године и 02. јануар 2020. 

године), а ради задовољења неопходних потреба грађана за комуналним, здравственим и другим услугама, 



дужни су да раде: ватрогасна јединица, здравствене установе и предузећа за снабдијевање 
водом,електричном  енергијом и за превоз путника. 
 
            Предузећа, установе и организације из става 1. овог члана обавезни су да организују и обезбиједе рад 
и дежурства у обиму који задовољава функционисање њихове основне дјелатности, потребне за пружање 
услуга грађанима за вријеме трајања републичких празника. 
 
 Апотеке и ветеринарске амбуланте могу радити редовно радно вријеме за вријеме трајања 
републичкихпразника. 
 

Члан 3. 
 

Овај Закључак се не односи на привредне субјекте који се баве угоститељском дјелатношћу, чије је 
радно вријеме регулисано чланом 6. Одлуке о одређивању радног времена угоститељских објеката и 
објеката забаве и игара на срећу на територији општине Братунац („Службени Билтен општине Братунац“ 
бр.5/13 и 5/17.) 

Члан 4. 
 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном Гласнику општине 
Братунац. 
 
 
                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                          
                                                       _______________________ 
                                       Недељко Млађеновић,дипл.инг.маш.с.р. 
 


