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ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ СТАРЕ ЦИГЛАНЕ 

3. OДЛУКА О УСВАЈАЊУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2015.ГОДИНУ 
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2015.ГОДИНУ 

5. ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА ЗА КРЕДИТНА 

СРЕДСТВА СВЈЕТСКЕ БАНКЕ – МЕЂУНАРОДНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ (ИДА) ПО ПРОЈЕКТУ 

ХИТНОГ ОПОРАВКА ОД ПОПЛАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОДПРОЈЕКТА „САНАЦИЈА КОРИТА И 
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БРАТУНАЦ 

3. УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ 
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На основу члана  28 и 31  Закона о буџетском систему Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске „бр. 121/12 и 52/14),члана 43.став 1. алинеја 3 Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“,број 101/04,42/05 ,118/05 и 98/13) и члана 33. Статута 

општине Братунац-пречишћен текст("Службени билтен општине Братунац",бр.4/05), 

Скупштина општине Братунац на сједници одржаној 16.07. 2015 године  доноси: 

 

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

БРАТУНАЦ  ЗА 2015 ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком усваја се Нацрт Ребаланса Буџета општине Братунац за 2015годину у 

износу од 7.271.500 КМ. 

Члан 2. 

 

  Средства из претходног члана чине: 

- изворни приходи у износу       5.961.600КМ 

- грантови                  7.100КМ 

- трансфери јединицама локалне самоуправе        309.800КМ                                                                                          

- примици за сталну имовину                                                                                   111.500КМ  

- примици по основу излазног ПДВ-а         500.000КМ                                                                                                

- примици од зајмова                                                                                                 381.500КМ 

 

Члан 3. 

            Средства Буџета из члана 1. ове Одлуке распоређују се : 

- за утврђене намјене         7.171,500 КМ 

- за буџетску резерву                                                                                             100.000 КМ   

   

Члан 4. 

Приходи по изворима и врстама и распоред прихода на основу ближе намјене 

утврђује се у Ребалансу  Буџета општине Братунац за 2015годину који је саставни дио ове 

Одлуке. 

 

Члан 5. 

           Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном Билтену 

општине Братунац. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ-                                                                     ПРЕДСЕДНИК СО-е 

Број:01-022- 75  /15                                                                                

Братунац, 16.07. 2015године                                                                       Адил Османовић с.р.                                                                                                          

        

     



 

На основу члана 11. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 

Гласник Републике Српске“,број:20/12), члана 2. Одлуке о начину и условима јавне продаје 

непокретности у индустријској зони старе Циглане број:01-022-50/15 од 14.05.2015.године и 

члана 33. Статута општине Братунац-пречишћен текст(„Службени билтен општине 

Братунац“,бр.4/05), Скупштина општине Братунац на сједници одржаној 16.07.2015.године, 

доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 
О именовању Комисије за лицитацију – продају непокретности  

у индустријској зони старе Циглане 

 

 

Члан 1. 

 

 У складу са чланом 2. Одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у 

индустријској зони старе Циглане  број:01-022-50/15 од 14.05.2015.године, именује се 

Комисија за спровођење поступка лицитације – продаје непокретности у индустријској зони 

старе Циглане у саставу: 

 

1. Мира Симић, дипл.правник – предсједник Комисије 

2. Рада Веселиновић, дипл.правник – члан Комисије 

3. Радмила Николић, дипл. Правник – члан Комисије 

 

Предсједник и чланови Комисије имају своје замјенике и то: 

 

1. Марко Благојевић, дипл. Правник, замјеник Мире Симић – предсједника Комисије 

2. Јово Радић, дипл.првник, замјеник Раде Веселиновић – члана Комисије 

3. Винка Милошевић,дипл.правник,замјеник Радмиле Николић – члана Комисије 

 

 

Члан 2. 

 

 Задатак Комисије је да изврши лицитациону продају непокретности у индустријској 

зони старе Циглане означену у члану 1.Одлуке о начину и условима јавне продаје 

непокретности у индустријској зони старе Циглане број:01-022-50/15 од 14.05.2015.године на 

начин и под условима утврђеним овом Одлуком и Правилника о поступку јавног конкурса за 

располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе 

(„Службени Гласник Републике српске“,број:20/12). 

 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билену 

општине Братунац“. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                               

  Б Р А Т У Н А Ц                     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Број:01-022-76/15                                                                                    Адил Османовић с.р. 

Братунац,16.07.2015. 

 



                                                                                                                                                                                                                                          

На основу члана   31 и 35  Закона о буџетском систему Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске „бр. 121/12 и 52/14),члана 43.став 1. алинеја 3 Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“,број 101/04,42/05 ,118/05 и 98/13) и члана 33. Статута 

општине Братунац-пречишћен текст("Службени билтен општине Братунац",бр.4/05), 

Скупштина општине Братунац на сједници одржаној 31.07. 2015 године  доноси: 

 

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

                                                    ЗА 2015  ГОДИНУ 

 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком усваја се Ребаланс Буџета општине Братунац за 2015годину у износу 

од 7.291.500 КМ. 

Члан 2.                                 

 Средства из претходног члана чине: 

 

- изворни приходи у износу       5.981.600 КМ 

- грантови                 7.100 КМ 

- трансфери јединицама локалне самоуправе                                                         309.800 КМ                                                                                                                           

- примици за сталну имовину                                                                                   111.500 КМ  

- примици по основу излазног ПДВ-а                                                                     500.000 КМ                                                                                             

- примици од зајмова                                                                                                 381.500 КМ 

 

Члан 3. 

  Средства Буџета из члана 1. ове Одлуке распоређују се : 

 

- за утврђене намјене         7.191,500 КМ 

- за буџетску резерву                                                                                                  100.000 КМ   

                                                                  

Члан 4. 

           Приходи по изворима и врстама и распоред прихода на основу ближе намјене утврђује 

се у Ребалансу  Буџета општине Братунац за 2015годину који је саставни дио ове Одлуке. 

 

 

Члан 5. 

           Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном Билтену 

општине Братунац. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ-                                                                     ПРЕДСЕДНИК СО-е 

Број:01-022- 81 /15                                                                                

Братунац, 31.07. 2015године                                                                        Адил Османовић с.р.                                                                                                          

      



 

 

 

             На основу члана 35  . став 2. Закона о буџетском систему ("Службени  гласник 

Републике Српске", број: 121/12), члана 30. алинеја 3. Закона о локалној  самоуправи 

("Службени  гласник  Републике  Српске", број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 33.  

Статута општине Братунац ("Службени билтен општине Братунац", број: 4/05), Скупштина 

општине Братунац на сједници одржаној дана  31.07. 2015. године, донијела је:  

                                                                      

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

 БРАТУНАЦ ЗА 2015 ГОДИНУ 

 

 
                                                                        Члан 1.             

                                                                                                                                                    

           У Одлуци о извршењу буџета општине Братунац за 2015 годину („Службени билтен 

општине Братунац ,број  4 /14) члан 2 мијења се и гласи: 

           „Средства Буџета из члана 1 ове Одлуке распоређују се у укупном износу од  

7.291.500,00КМ,од чега:5.636.500,00КМ на текуће расходе ,1.270.500,00КМ на капиталне 

издатке,100.000,00КМ на буџетску резерву ,5.500,00КМ на издатке за финансијску имовину , 

259.000,00КМ за отплату по основу задужења,20.000,00КМ на издатке за отплату 

неизмирених обавеза из ранијих година. 

        Укупни буџетски издаци морају бити уравнотежени са укупним буџетским средствима“ 

                                                                        

 

Члан 2 

 

           Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном Билтену 

општине Братунац. 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ-                                                                     ПРЕДСЕДНИК СО-е 

Број:01-022-82  /15                                                                             

Братунац,31.07.2015 године                                                                         Адил Османовић с.р.                                                                            

                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

На основу члана 66. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске 

(Службени Гласник Републике Српске број: 71/12 и 52/14), члана 30. став 1. алинеја 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), члана 50. Закона о буџетском систему Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12) и члана 33. Статута општине 

Братунац („Службени билтен општине Братунац“, број: 4/05), Скупштина општине 

Братунац, на сједници одржаној дана  31.07. 2015. године, д о н и ј е л а  ј е  

 
 

О Д Л У К У  
O  И З М Ј Е Н И  И  Д О П У Н И  О Д Л У К Е  

о прихватању задужења за кредитна средстава Свјетске банке – Међународне 

асоцијације за развој (ИДА) по „Пројекту хитног опоравка од поплава“ 

 за финансирање подпројекта „Санација корита и израда обалоутврде 

 Крижевачке ријеке кроз насељено мјесто“ 

 
 

 

Члан 1. 

 

У члану 4.став 7 мјења се и гласи „комисиона продаја :до 0,50% годишње на одобрена 

,а неповучена средства“. 
 
 

Члан 2. 

 

У члану 4. додаје се нови став 9.који гласи „начин осигурања дуга:мјеница са 

мјеничном изјавом  и бјанко потписани налози за плаћање.                              

                                                         

 

Члан 3. 

 

Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном билтену 

општине Братунац“. 
 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                                       

-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ-          Адил Османовић с.р.                                                 

Број: 01-022-83/15                                                        

Братунац,31.07.2015.гoдине                      

                                                                                              

 

 

 

 



РЕПУБЛИКА 

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

 

Број:02-020-70-1/15 

Братунац,25.05.2015.год. 

 

 

На основу члана 43. став 1. алинеја 8. и члана. 72. Став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 50. Статута општине 

Братунац-печишћен текст  (Сл.Билтен општине Братунац бр.04/05), а у складу са Уредбом 

категоријама, звањима и условима за обављање послова службеника у јединицама локалне 

самоуправе, („Сл.гласник РС“, бр. 15/14, 76/14 и 20/15), Одлуком о оснивању Општинске 

управе Братунац бр.02-020-467/13 (Сл.Билтен општине Братунац бр:7/2013) и Одлуком о

измјени Одлуке  о оснивању Општинске управе Братунац бр.02

Начелник општине Братунац доноси: 

 

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 

МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ

 
Овом Одлуком врше се измјене и допуне Правилника о организацији и 

систематизацији  радних мјеста у Општинској управи Братунац бр.02

18.05.2015.год. (Сл.Билтен општине Братунац бр.2/15).

 

 

У члану 67. Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста у 

Општинској управи Братунац, у тачки 15,  за радно мјесто уписничар

помоћи, у дијелу потребно стручно знање, 

рад у Општинској управи“. 

 

У члану 69. Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста у 

Општинској управи Братунац, у тачки 10,  за радно мјесто Стручни сарадник за контролу 

техничке документације и грађење привремених објеката, врше се измјене у кат

радног мјеста, па умјесто шесте треба да стоји 

 

У члану 71. Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста у 

Општинској управи Братунац, у тачки 6,  за радно мјесто Стручни сарадник технички 

секретар Предсједника СО-е и Замјеника начелника општине врше се измјене у звању радног 

мјеста па умјесто првог звања треба да стоји „

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

-НАЧЕЛНИК- 

Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41-03-37: e-mail:bratops

www. opstinabratunac.com 

  

На основу члана 43. став 1. алинеја 8. и члана. 72. Став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 50. Статута општине 

печишћен текст  (Сл.Билтен општине Братунац бр.04/05), а у складу са Уредбом 

категоријама, звањима и условима за обављање послова службеника у јединицама локалне 

самоуправе, („Сл.гласник РС“, бр. 15/14, 76/14 и 20/15), Одлуком о оснивању Општинске 

467/13 (Сл.Билтен општине Братунац бр:7/2013) и Одлуком о

измјени Одлуке  о оснивању Општинске управе Братунац бр.02-020-69/15 од 10.04.2015.год. 

Начелник општине Братунац доноси:  

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 

МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ 

 

 

Члан 1. 

Одлуком врше се измјене и допуне Правилника о организацији и 

систематизацији  радних мјеста у Општинској управи Братунац бр.02

18.05.2015.год. (Сл.Билтен општине Братунац бр.2/15). 

Члан 2. 

У члану 67. Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста у 

Општинској управи Братунац, у тачки 15,  за радно мјесто уписничар-деактилограф правне 

помоћи, у дијелу потребно стручно знање, бришу се ријечи „положен стручни испит за 

Члан 3. 

 

У члану 69. Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста у 

Општинској управи Братунац, у тачки 10,  за радно мјесто Стручни сарадник за контролу 

техничке документације и грађење привремених објеката, врше се измјене у кат

радног мјеста, па умјесто шесте треба да стоји „седме категорије“. 

Члан 4. 

 

У члану 71. Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста у 

Општинској управи Братунац, у тачки 6,  за радно мјесто Стручни сарадник технички 

е и Замјеника начелника општине врше се измјене у звању радног 

мјеста па умјесто првог звања треба да стоји „трећег звања“. 

mail:bratopst@teol.net   

На основу члана 43. став 1. алинеја 8. и члана. 72. Став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 50. Статута општине 

печишћен текст  (Сл.Билтен општине Братунац бр.04/05), а у складу са Уредбом о 

категоријама, звањима и условима за обављање послова службеника у јединицама локалне 

самоуправе, („Сл.гласник РС“, бр. 15/14, 76/14 и 20/15), Одлуком о оснивању Општинске 

467/13 (Сл.Билтен општине Братунац бр:7/2013) и Одлуком о 

69/15 од 10.04.2015.год. 

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 

Одлуком врше се измјене и допуне Правилника о организацији и 

систематизацији  радних мјеста у Општинској управи Братунац бр.02-020-70/15 од 

У члану 67. Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста у 

деактилограф правне 

бришу се ријечи „положен стручни испит за 

У члану 69. Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста у 

Општинској управи Братунац, у тачки 10,  за радно мјесто Стручни сарадник за контролу 

техничке документације и грађење привремених објеката, врше се измјене у категорији 

У члану 71. Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста у 

Општинској управи Братунац, у тачки 6,  за радно мјесто Стручни сарадник технички 

е и Замјеника начелника општине врше се измјене у звању радног 



  

Члан 5. 

 

 У члану 71. Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста у 

Општинској управи Братунац, у тачки 3, за радно мјесто Самостални стручни сарадник-

координатор за интерну контролу, врше се измјене у дијелу  потребно стручно знање, па 

умјесто рјечи посједовање лиценце сертификованог рачуновође треба да стоји сертификат 

овлаштеног рачуновође. 

 

Члан 6. 

 

У члану 72. Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста у 

Општинској управи Братунац  врше се измјене: 

� у тачки 4,  за радно мјесто ватрогасац-возач, врше се измјена у броју извршилаца 

уписан бројем, па умјесто броја (4) – треба да стоји (5). 

� у тачки 5,  за радно мјесто ватрогасац, врши се измјена у броју извршилаца, па умјесто 

пет (5) треба да стоји четри (4) 

 

Члан 7. 

 

 У члану 86. Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста у 

Општинској управи Братунац,  иза става 1 додаје се нови став 2 који гласи: 

 У рјешењу о распореду службеника на радно мјесто, службенику  ће се одредити  

звање на основу година радног искуства у складу члановима 17, 18 и 19 Уредбе о 

категоријама, звањима и условима за обављање послова службеника у јединицама локалне 

самоуправе, („Сл.гласник РС“, бр. 15/14, 76/14 и 20/15).  

Досадашњи став 2 постаје став 3. 

 

Члан 8. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења  и објавиће се у Службеном Билетену 

општине Братунац.  

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

       

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

 

 

 

 

 

 

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА

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

 

 

Број:02-020-70-2/15 

Братунац,01.06.2015.год. 

 

На основу члана 43. и члана. 72. Став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и  чл.50. Статута општине Братунац

(Сл. Билтен општине Братунац бр. 04/2005),. Начелник општине доноси:

О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН ПЛАТЕ РАДНИЦИМА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ

 

 

Од дана доношења Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста 

Општинске управе Братунац бр.02

радника Општинске управе на радна мјеста систематизована овим Правилником, до 

доношења правилника о платама и накна

Братунац и појединачног колективног уговора Општинске управе Братунац,  радницима ће 

обрачунавати плата по коефицијентима утврђеним рјешењима о обрачуну плата донијетим у 

складу са Правилником  платама и накнадам

служби општине Братунац бр.02

Правилника. 

 

 Обавезује се Одјељење за финансије Општинске упрве Братунац да радницима 

Општинске управе Братунац врши о

 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења

Општине Братунац.   

 

 

 

                                                                                        

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

-НАЧЕЛНИК- 

Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41-03-37: e-mail:bratops

www. opstinabratunac.com 

  

члана 43. и члана. 72. Став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

118/05 и 98/13) и  чл.50. Статута општине Братунац

(Сл. Билтен општине Братунац бр. 04/2005),. Начелник општине доноси: 

 

О Д Л У К У 
О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН ПЛАТЕ РАДНИЦИМА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ 

Члан 1. 

Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста 

Општинске управе Братунац бр.02-020-70/15 од 18.05.2015.год. и рјешења о распореду 

радника Општинске управе на радна мјеста систематизована овим Правилником, до 

доношења правилника о платама и накнадама запослених радника у Општинској управи 

Братунац и појединачног колективног уговора Општинске управе Братунац,  радницима ће 

обрачунавати плата по коефицијентима утврђеним рјешењима о обрачуну плата донијетим у 

складу са Правилником  платама и накнадама запослених радника у Административној 

служби општине Братунац бр.02-020-201/10 од 24.06.2010.год. и измјенама и допунама овог 

Члан 2. 

 

Обавезује се Одјељење за финансије Општинске упрве Братунац да радницима 

Општинске управе Братунац врши обрачун плата у складу са чланом 1. Ове Одлуке. 

Члан 3. 

 

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

                                                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Млађеновић Недељко,дипл.инж.маш.

mail:bratopst@teol.net   

члана 43. и члана. 72. Став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

118/05 и 98/13) и  чл.50. Статута општине Братунац-Пречишћен текст 

 

О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН ПЛАТЕ РАДНИЦИМА  

Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста 

од 18.05.2015.год. и рјешења о распореду 

радника Општинске управе на радна мјеста систематизована овим Правилником, до 

дама запослених радника у Општинској управи 

Братунац и појединачног колективног уговора Општинске управе Братунац,  радницима ће 

обрачунавати плата по коефицијентима утврђеним рјешењима о обрачуну плата донијетим у 

а запослених радника у Административној 

201/10 од 24.06.2010.год. и измјенама и допунама овог 

Обавезује се Одјељење за финансије Општинске упрве Братунац да радницима 

брачун плата у складу са чланом 1. Ове Одлуке.  

, а објавиће се у Службеном Билтену 

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



РЕПУБЛИКА СРПСКА

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

 

Број:02-020-197/15 

Братунац,28.05.2015.год. 
  

На основу члана 117 в. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске број:  101/04; 42/05; 118/05,

општине Братунац бр.04/05) и одредаба  Правилника о унутрашњ

систематизацији радних мјеста Општинске управе Братунац бр.02

општине Братунац бр.02/15), начелник 

 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 

Oвим Упутством урeђ

запошљавања  Општинске управе Братунац (

Општинској управи Братунац (у даљем тексту: Општинска управа). 

 

План запошљавања Општинске управе

организационих јединица. План запошљавања садржи податке о:

a) пoстojeћем брojу слу

oднoсу нa нeoдрeђeнo вриjeмe, 

б) пoстojeћем брojу слу

oднoсу нa oдрeђeнo вриjeмe, 

в) пoстojeћем брojу припр

г) потребном брojу слу

неодређено вријеме за извршење послова из надлежности организационе јединице, за годину 

за коју се план доноси,  

д) потребном броју слу

одређено вријеме за извршење послова из надлежности

коју се план доноси,  

ђ) потребном брojу припр

План запошљавања организационе јединице може садржавати и број, уколико је 

познат, нераспоређених радника као резултат годишње

основу, као и број вишка радника чији се статус не би могао ријешити распоређивањем, ради 

лакшег праћења стања кадрова и реализације плана.

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

-НАЧЕЛНИК- 

Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41-03-37: e-mail:bratops

www. opstinabratunac.com 

На основу члана 117 в. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

118/05, 98/13), чл.50 Статута Општине Братунац (Сл.Билтен 

бр.04/05) и одредаба  Правилника о унутрашњ

систематизацији радних мјеста Општинске управе Братунац бр.02-020

начелник Општине д о н о с и 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ 

Члaн 1. 

 

eђуjе се сaдржaj, начин припреме и

Општинске управе Братунац (у даљем тексту: "План запошљавања“ ) у 

Општинској управи Братунац (у даљем тексту: Општинска управа).  

Члaн 2. 

 

План запошљавања Општинске управе  дефинише се на основу података из 

. План запошљавања садржи податке о:  

у службeникa и техничких и помоћних радника

 

у службeникa и техничких и помоћних радника

у припрaвникa и вoлoнтeрa, 

службeникa и техничких и помоћних радника

неодређено вријеме за извршење послова из надлежности организационе јединице, за годину 

службeникa и техничких и помоћних радника

одређено вријеме за извршење послова из надлежности организационе јединице, за годину за 

припрaвникa и вoлoнтeрa у организационој јединици

План запошљавања организационе јединице може садржавати и број, уколико је 

познат, нераспоређених радника као резултат годишње ревизије Правилника или по другом 

основу, као и број вишка радника чији се статус не би могао ријешити распоређивањем, ради 

лакшег праћења стања кадрова и реализације плана. 

 

 

 

mail:bratopst@teol.net   

На основу члана 117 в. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

98/13), чл.50 Статута Општине Братунац (Сл.Билтен 

бр.04/05) и одредаба  Правилника о унутрашњој организацији и 

020-70/15 (Сл.Билтен 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА  

начин припреме и дoнoшeња Плана 

План запошљавања“ ) у 

дефинише се на основу података из 

техничких и помоћних радника кojи су у рaднoм 

техничких и помоћних радника кojи су у рaднoм 

техничких и помоћних радника, запоселних на 

неодређено вријеме за извршење послова из надлежности организационе јединице, за годину 

техничких и помоћних радника  запоселних на 

организационе јединице, за годину за 

у организационој јединици, 

План запошљавања организационе јединице може садржавати и број, уколико је 

ревизије Правилника или по другом 

основу, као и број вишка радника чији се статус не би могао ријешити распоређивањем, ради 



Члaн 3. 

 

Свaки руководилац организационе јединице припрeмa нацрт Плана запошљавања уз 

истoврeмeнo консултовање са организациом јединицом надлежном за финансије и израду 

буџета за гoдину зa кojу сe План запошљавања дoнoси. 

Нацрт плана запошљавања припрема се на обрасцу (Прилог бр. 1) који чини саставни 

дио овог Упутства. 

Нaцрт Плана запошљавања oргaнизационе јединице сaдржи тaбeлaрни диo и 

oбрaзлoжeњe. 

Taбeлaрни диo нaцртa Плана запошљавања сaдржи пoдaткe пo рeдoслиjeду утврђeнoм 

у члaну 2. oвoг Упутства. 

Oбрaзлoжeњe нaцртa Плана запошљавања сaдржи пoдaткe о тачним називима радних 

мјеста која су недостајућа и која треба попуњавати у планској години, динамици 

остваривања запошљавања,  разлоге збoг кojих трeбa дa сe пoвeћa или смaњи брoj 

службeникa и техничких и помоћних радника у рaднoм oднoсу нa нeoдрeђeнo вриjeмe, кao и 

рaзлoгe плaнирaња зaпoшљaвaња нa oдрeђeнo вриjeмe. 

 

Члaн 4. 

Руководилац оргaнизационе јединице нaцрт Плана запошљавања дoстaвља Одсјеку 

кабинета Начелника општине најкасније до 30. новембра текуће године. 

Начелник општине ће овластити службеника који ће извршити прoвjeру дa ли je План 

запошљавања oргaнизационе јединице припрeмљeн прeмa oдрeдбaмa oвoг Упутства. Aкo 

утврди нeдoстaткe, службеник дaje упутствo зa њихoвo oтклaњaњe нa нaчин и пo пoступку 

прeдвиђeнoм у члaну 3. oвoг Упутства. 

 

Члaн 5. 

Одсјек кабинета Начелника општине, на основу кадровских планова свих 

организационих јединица, припрeмa jeдинствeн приjeдлoг Плана запошљавања зa 

Општинску управу и  доставља га Начелнику општине најкасније до 15. децембра текуће 

године. 

План запошљавања зa Општинску управу припрема се на обрасцу (Прилог бр. 2) који 

чини саставни дио овог Упутства. 

 

Члaн 6. 

План запошљавања зa свe организационе јединице и Општинску управу Братунац као 

цјелину дoнoси начелник општине. 

Члан 7. 

 Ово Упутство ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном Билтену 

општине Братунац.  

 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

 

 

 



Прилог бр. 1 

ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

 

 
( Назив организационе јединице ) 

 

Р.б.. Назив радног мјеста  

Систематизовано 

радних 

мјеста 

Постојећи број 

извршилаца у  _____ . 

години 

Потребан број извршилаца у _______. години ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

А    

                    на 
неодређено 

вријеме  

 

Б 
 

На 

одређено 
вријеме 

 

В 
 

 на 

неодређено 
вријеме  

 

Г 

 
 на 

одређено 

вријеме   

Д 

 

Нераспоређени 
извршиоци (по 

годишњој ревизији 

систематизације) 
 

Е 

 
који ће постати 

вишком   

 

 

Број радника које треба 

запослити на неодређено 

и одређено вријеме
1
 у 

организационој јединици 

1. Службеници 
 

1.1. Секретар скупштине 
 

      
 

1.2. Начелник одјељења  
 

      
 

1.3. Шеф одсјека         

1.4. Стручни савјетник         

1.5. Самостални стручни сарадник 
 

      
 

1.6. Инспектор         

1.7. Интерни ревизор         

1.8. Комунални полицајац         

1.9. Виши стручни сарадник         

1.10. Стручни сарадник         

Укупно службеника (од 1.1. до 1.10.)  
 

     
 

2. Технички и помоћни радници       
 

      
 

Укупно техничких и помоћних 

радника 
 

 
     

 

3. Приправници 
 

                                                           
1
 Код дефинисања крајњег броја, узети у обзир може ли се питање недостајућег броја радника ријешити распоређивањем нераспоређених радника 



3.1 Висока стручна спрема         

3.2 Виша стручна спрема         

3.3 Средња стручна спрема         

Укупно приправника (од 3.1. до 

3.3. ) 
 

 
     

 

4. Волонтери 
 

4.1 Висока стручна спрема         

4.2 Виша стручна спрема         

4.3 Средња стручна спрема         

Укупно волонтера (од 4.1. до 4.3. )         

5. Остали         

5.1.          

Укупно осталих         

УКУПНО  (од 1. до 5.)         

 
Образложење: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ПОТПИС И ПЕЧАТ РУКОВОДИОЦА  

                ОРГАНИЗАЦИОНЕ  ЈЕДИНИЦЕ 

                                                                                                                                   _____________________________________ 



РЕПУБЛИКА СРПСКА

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

 

Број:  02-020-198/15 

Братунац,10.06.2015.год. 

 

На основу члана 43. и члана 117 в. Закона о локалној самоуправи (Сл.Гласник Рс бр.101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), члана 6 Упуства за израду плана запошљавања у Општинској управи Братунац 

бр.02-020-197/15 од 28.05.2015.год., Одлуке о усвајању буџета општине Братунац 

022-155/14 (Сл.Билтен општине Братунац бр. 

пречишћен текст  (Сл.Билтен општине Братунац бр.04/2005), Начелник општине доноси:

 

ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

 У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БРАТУНАЦ ЗА 2015 годину

 

Усваја се План запошљавања у Општинској управи Братунац за 2015.годину према 

табеларном прегледу који је саставни дио овог Плана, а који је утврђен на основу планова 

запошљавања руководиоца свих организационих јединица Општинске управе Братунац.

 

План запошљавања у 

организационе јединице, назив систематизованог радног мјеста за попуњавање, број потребних 

извршилаца, статус потрбног извршиоца (службеник, технички или помоћни радник), рад

статус извршиоца планираног за запошљавање (на одређено или  неодређено вријеме  или статус 

приправника – волонтера) и укупан број радника које треба запослити у 2015 години. 

 

У измјењеним околностима и потребама за новим запошљавањем службеника,техничких и 

помоћних радника, као и приправника, а на основу Правилника о организацији и систематизацији 

радних мјеста у Општинској управи Братунац (Сл.Билтен општине Братунац бр.02/15) 

усвајању буџета општине Братунац за 2015.годину, усвојени План запошљавања се може током 

буџетске године допунити или измјенити.  

 

Саставни дио овог Плана је табеларни преглед Плана запошљавања у Општинској управи 

Братунац за 2015.годину. 

 

Овај  План запошљавања ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном Билтену 

општине Братунац. 

 

 

     

     

             

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

-НАЧЕЛНИК- 

Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41-03-37: e-mail:bratops

www.opstinabratunac.com 

члана 43. и члана 117 в. Закона о локалној самоуправи (Сл.Гласник Рс бр.101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), члана 6 Упуства за израду плана запошљавања у Општинској управи Братунац 

197/15 од 28.05.2015.год., Одлуке о усвајању буџета општине Братунац 

155/14 (Сл.Билтен општине Братунац бр. 4/2014) и члана 50 Статута општине Братунац 

пречишћен текст  (Сл.Билтен општине Братунац бр.04/2005), Начелник општине доноси:

ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА 

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БРАТУНАЦ ЗА 2015 годину
 

Члан 1. 

Усваја се План запошљавања у Општинској управи Братунац за 2015.годину према 

табеларном прегледу који је саставни дио овог Плана, а који је утврђен на основу планова 

запошљавања руководиоца свих организационих јединица Општинске управе Братунац.

Члан 2. 

 

План запошљавања у Општинској управи Братунац за 2015.годину 

назив систематизованог радног мјеста за попуњавање, број потребних 

извршилаца, статус потрбног извршиоца (службеник, технички или помоћни радник), рад

статус извршиоца планираног за запошљавање (на одређено или  неодређено вријеме  или статус 

волонтера) и укупан број радника које треба запослити у 2015 години. 

 Члан 3. 

 

У измјењеним околностима и потребама за новим запошљавањем службеника,техничких и 

помоћних радника, као и приправника, а на основу Правилника о организацији и систематизацији 

радних мјеста у Општинској управи Братунац (Сл.Билтен општине Братунац бр.02/15) 

усвајању буџета општине Братунац за 2015.годину, усвојени План запошљавања се може током 

буџетске године допунити или измјенити.   

Члан 4. 

 

Саставни дио овог Плана је табеларни преглед Плана запошљавања у Општинској управи 

 

Члан 5. 

Овај  План запошљавања ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном Билтену 

               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                     

      Недељко Млађеновић,дипл.инж.маш.

mail:bratopst@teol.net   

члана 43. и члана 117 в. Закона о локалној самоуправи (Сл.Гласник Рс бр.101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), члана 6 Упуства за израду плана запошљавања у Општинској управи Братунац 

197/15 од 28.05.2015.год., Одлуке о усвајању буџета општине Братунац за 2015.год. бр.01-

члана 50 Статута општине Братунац –

пречишћен текст  (Сл.Билтен општине Братунац бр.04/2005), Начелник општине доноси: 

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БРАТУНАЦ ЗА 2015 годину 

Усваја се План запошљавања у Општинској управи Братунац за 2015.годину према 

табеларном прегледу који је саставни дио овог Плана, а који је утврђен на основу планова 

запошљавања руководиоца свих организационих јединица Општинске управе Братунац. 

Општинској управи Братунац за 2015.годину садржи: назив 

назив систематизованог радног мјеста за попуњавање, број потребних 

извршилаца, статус потрбног извршиоца (службеник, технички или помоћни радник), радно правни 

статус извршиоца планираног за запошљавање (на одређено или  неодређено вријеме  или статус 

волонтера) и укупан број радника које треба запослити у 2015 години.  

У измјењеним околностима и потребама за новим запошљавањем службеника,техничких и 

помоћних радника, као и приправника, а на основу Правилника о организацији и систематизацији 

радних мјеста у Општинској управи Братунац (Сл.Билтен општине Братунац бр.02/15) и Одлуке о 

усвајању буџета општине Братунац за 2015.годину, усвојени План запошљавања се може током 

Саставни дио овог Плана је табеларни преглед Плана запошљавања у Општинској управи 

Овај  План запошљавања ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном Билтену 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Млађеновић,дипл.инж.маш.с.р. 



 

ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА  ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ БРАТУНАЦ  за 2015. год. 

Редни 

Број 

Организациона 

јединица  

Назив 

систематизованог 

радног мјеста за 

попуњавање 

 

 

 

Број 

потребних 

извршилаца 

 

 

Службеник 

(С) 

Технички и 

помоћни 

радник 

 (ТР, ПР) 

Радно правни статус извршиоца планираног за 

запошљавање  у 2015. години 

 

ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 

Радни однос 

на 

неодређено 

вријеме 

      ДА/НЕ  

 

Радни 

однос на 

одређено 

вријеме  

    ДА/НЕ 

Статус волонтера 

(В)  

Или приправника 

(П) 

 

 
 

Укупан број радника 

које треба запослити у 

2015. години   

I Стручна служба 

општине 

Самостални стручни 
сарадник-

координатор за 

интерну коонтролу 

1 
(С) 

Службеник 
Да Не  

1 

      

      

II 

 
Одјељење за 

финансије 

Стручни савјетник за 

трезор, платни 

промет и праћење 

локалних 

општинских прихода 

1 
(С) 

Службеник 
Не Да  

1 

   
   

      

III. 

. 
Одјељење за 

општу управу 

Радник на одржавању 

чистоће-чистач 
1 

(ПР) 

Помоћни 

радник 

Да Не  

1 
      

      

IV 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

Самостални стручни 
сарадник за цивилну 

заштиту 

1 
(С) 

Службеник 
Да Не  

1 
   

  
 
 

   
   



V 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

Самостални стручни 
сарадник за грађење 

и котролу инвестици- 

оно-техничке докум- 
ентације, обнову ста-

мбених објеката и    

инвестиционо 

улагање 

1 
(С) 

Службеник 
Да Не  

2 

Комунални 
полицајац 

1 
(С) 

Службеник 
Да Не  

   

   

VI 

Територијална 

ватрогасна 

јединица 

Братунац 

Руковаоц 

грађевинским 
машинама 

1 

(ТР) 

Технички 
радник 

Да Не  

1 

   

   

   
   

                                                                                                                  УКУПНО ЗА ЗАПОСЛИТИ ОД I-VI : 7 

  
 

Волонтери 

Висока стручна спрема 5 

Виша стручна спрема  

Средња стручна спрема  1 

УКУПНО ВОЛОНТЕРА 6 

            

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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


