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На основу члана 240. став 4. Закона о раду и чланова 121, 123, 194, 264,271а и 271б Закона о 
измјенама и допунама Закона о раду (Службени гласник Републике Српске бр.1/16 и 66/18), и Посебног 
колективног уговора о измјенама и допунама Посебног колективног уговора за запсолене у области 
локалне самоуправе Републике Српске („Сл.Гласник РС“ бр. 86/18) Синдикална организација 
„Самостални синдикат општинске управе Братунац“ коју заступа предсједник Сидикалне организације, 
(у даљем тексту Синдикат) са једне стране и Општинска управа општине Братунац, коју заступа 
Начелник општине Братунац, (у даљем тексту послодавац) с друге стране, закључили су дана 
26.06.2019. године следеће:     
 

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ БРАТУНАЦ 
 

Члан 1. 
 

Овим измјенама у допунама врше се измјене  и допуне Колективног уговора за запослене у 
Општинској управи Братунац потписаног између Синдикалне организација „Самостални синдикат 
општинске управе Братунац“ коју заступа предсједник Сидикалне организације, с једне стране и 
Општинске управе општине Братунац, коју заступа Начелник општине Братунац, с друге стране, број: 
01-15-03/18 и 02-020-84/18 од 07.02.2018. године („Службени гласник општине Братунац“ бр.1/18 и 
2/18).       

 
Члан 2. 

 
У Колективном уговору за запослене у Општинској управи Братунац  („Службени гласник 

општине Братунац“ бр.1/2018 и 2/18)  после члана 4. додаје се нови члан 4а, који гласи: 
 

„Члан 4а. 
 

(1) Плата запослених стоји се од основне плате, увећања плате и накнада прописаних Колективним 
уговором. 

(2) Плата из става 1. овог члана представља плату прије опорезивања порезом на доходак. 
(3) Бруто плата је плата увећана за доприносе. 
(4) У свим елементима који чине плату из става 1. овог члана садржан је порез“. 

 
Члан 3. 

 
Члан 6. мијења се и гласи: 

 
(1) Коефицијенти за обрачун основне плате запослених утврђују се у распонима и разврставају у 

платне групе у зависности од потребног стручног знања, сложености послова , самосталности у 
раду и степену одговорности. 

(2) Послови се разврставају у платне групе,категорије и звања са сљедећим коефицијентима за 
обрачун плате: 
1) прва платна група – послови на којима се захтијева стручност неквалификованог 

радника............................................................................................................................................4,
50 

2) друга платна група – послови на којима се захтијева стручност која се стиче 
средњим образовањем у трајању од три године.................................................................4,65-
5,40 

3) трећа платна група – послови на којима се захтијева стручност која се стиче 
средњим образовањем у трајању од четири године………………………………………5,50-
7,05 



4) четврта платна група – послови на којима се захтијева стручност која се стиче 
специјализацијом на основу стручности средњег образовања..........................................7,20-
8,20 

5) пета платна група – послови на којима се захтијева стручност која се стиче вишим 
образовањем или високим образовањем са остварених 180 ECTS бодова, или 
еквивалент...............................................................................................................................8,30-
9,30 

6) шеста платна група – послови на извршилачким радним мјестима на којима се 
захтијева стручност која се стиче високим образовањем у трајању од четири године 
или високим образовањем са остварених 240 ECTS бодова или еквивалент ………9,40-14,30 

7)  седма платна група - послови на руководећим радним мјестима на којима се 
захтијева стручност која се стиче високим образовањем у трајању од четири године 
или високим образовањем са остварених 240 ECTS бодова, или еквивалент…….....14,40-
20,95 

(3) За обрачун основне плате запослених у кабинету градоначелника, односно начелника општине 
који немају статус службеника или намјештеника примјењује се коефицијент седме платне 
групе, уколико имају стручност која се стиче високим образовањем у трајању од четири године 
или високим образовањем са остварених 240 ECTS бодова, или еквивалент. 

(4) Уколико запослени из става 3. овог члана немају стручност седме платне групе, за 
обрачун основне плате примјењује се коефицијент платне групе у зависности од захтијеваног 
степена стручне спреме. 

 
Члан 4. 

Члан 7. мијења се и гласи: 
 

Овим Колективним уговором одређују се коефицијенти  за свако радно мјесто у Општинској 
управи Братунац. 

 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

 

Р.б
. 

Назив радног мјеста 
Статус 

(службеник/н
амјештеник) 

Платна 
група 

Категорија и звање 

Коефицијен
т за 

обрачун 
плате 

1. Начелник одјељења Службеник 7 (седма) Прва категорија 15,28 

2. 
Шеф одсјека за административне 
послове 

Службеник 6 (шеста) Друга категорија 12,28 

3. 
Стручни савјетник за пружање 
правне помоћи 

Службеник 6 (шеста) Трећа категорија 11,44 

4. 
Самостални стручни сарадник за 
управљање људским ресурсима и 
персоналне послове 

Службеник 6 (шеста) 
Пета категорија, 

првог звања 
10,83 

5. 
Стручни сарадник за послове 
матичара 

Службеник 3 (трећа) 
Седма категорија, 

трећег звања 
6,78 

6. 
Стручни сарадник за овјеру 
потписа, преписа и рукописа 

Службеник 3 (трећа) 
Седма категорија, 

трећег звања 
6,78 

7. 
Стручни сарадник за пријем 
поште и завођење поднесака 

Службеник 3 (трећа) 
Седма категорија, 

трећег звања 
6,78 

8. 

Стручни сарадник за пружање 
помоћи грађанима при 
подношењу захтјева у шалтер 
сали и послове архиве 

Службеник 3(трећа) 
Седма категорија, 

трећег звања 
6,78 

9. 
Шеф одсјека за борачко-
инвалидску заштиту 

Службеник 6 (шеста) Друга категорија 12,28 



10. 
Стручни савјетник за питања из 
области права бораца 

Службеник 6 (шеста) Трећа категорија 11,44 

11. 
Самостални стручни сарадник за 
борачки додатак и евиденцију о 
војној обавези 

Службеник 6 (шеста) 
Пета категорија, 

трећег звања 
10,83 

12. 
Виши стручни сарадник за 
правне послове борачко-
инвалидске заштите 

Службеник 5 (пета) 
Шеста категорија, 

трећег звања 
8,94 

13. 
Стручни сарадник за оперативно-
компјутерску обраду података 
борачко-инвалидске заштите 

Службеник 3 (трећа) 
Седма категорија, 

трећег звања 
6,78 

14. 
Радник на обезбеђењу објекта - 
портир 

Намјештеник 2 (друга) ---------------- 5,33 

15. Достављач поште - курир Намјештеник 1 (прва) ---------------- 4,22 
16. Кафе куварица Намјештеник 3 (трећа) ---------------- 6,67 

17. Радник на одржавању чистоће Намјештеник 
1 (прва), 2 
(друга) или 

3 (трећа) 
---------------- 

4,22 
4,78 
6,28 

 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 

 
Р/
б 

Назив радног мјеста Статус 
(службеник/н
амјештеник) 

Платна 
група 

Категорија и звање Коефицијен
т за 

обрачун 
плате 

1. Начелник одјељења Службеник 7 (седма) Прва категорија 15,28 
2. Шеф Одсјека за буџет Службеник 6 (шеста) Друга категорија 12,28 

3. 
Стручни савјетник за 
трезор,платни промет и праћење 
локалних општинских прихода 

Службеник 6 (шеста) Трећа категорија 11,44 

4. 
Самостални стручни сарадник за 
финансије и рачуноводство 

Службеник 6 (шеста) 
Пета категорија, 

првог звања 
10,83 

5. 
Стручни сарадник за рад са 
буџетским корисницима, вођење 
пословних књига и благајне 

Службеник 3 (трећа) 
Седма категорија, 

трећег звања 
6,78 

6. Шеф Одсјека за рачуноводство Службеник 6 (шеста) Друга категорија 12,28 

7. 
Стручни сарадник за унос 
добављача,фактура,обраду 
наруџбеница и ликвидатуру 

Службеник 3 (трећа) 
Седма категорија, 

трећег звања 
6,78 

8. 
Стручни сарадник за послове 
обрачуна 

Службеник 3 (трећа) 
Седма категорија, 

трећег звања 
6,78 

 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 
Р/
б 

Назив радног мјеста Статус 
(службеник/н
амјештеник) 

Платна 
група 

Категорија и звање Коефицијен
т за 

обрачун 
плате 

1. Начелник одјељења Службеник 7 (седма) Прва категорија 15,28 
2. Шеф одсјека за привреду и развој Службеник 6 (шеста) Друга категорија 12,28 

3. 
Самостални стручни сарадник за 
пољопривреду 

Службеник 6 (шеста) 
Пета категорија, 

првог звања 
10,83 

4. 
Стручни савјетник за развој 
пољопривреде и израду пројеката 

Службеник 6 (шеста) Трећа категорија 11,44 

5. 
Виши стручни сарадник за 
пољопривреду и водопривреду 

Службеник 5 (пета) 
Шеста категорија, 

трећег звања 
8,67 



6. 
Самостални стручни сарадник за 
приватно предузетништво 

Службеник 6 (шеста) 
Пета категорија, 

првог звања 
10,83 

7. 
Шеф одсјека за друштвене 
дјелатности и инспекцијске 
послове 

Службеник 6 (шеста) Друга категорија 12,28 

8. 
Самостални стручни сарадник за 
цивилну заштиту 

Службеник 6 (шеста) 
Пета категорија, 

првог звања 
10,83 

9. Еколошки инспектор Службеник 6 (шеста) Четврта категорија 11,39 
10. Тржишни инспектор Службеник 6 (шеста) Четврта категорија 11,39 

11. 
Здравствени инспектор и 
инспектор за храну 

Службеник 6 (шеста) Четврта категорија 11,39 

12. 
Урбанистичко-грађевински 
инспектор 

Службеник 6 (шеста) Четврта категорија 11,39 

 
 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 
 
 

Р/
б 

Назив радног мјеста Статус 
(службеник/н
амјештеник) 

Платна 
група 

Категорија и звање Коефицијен
т за 

обрачун 
плате 

1. Начелник одјељења Службеник 7 (седма) Прва категорија 15,28 
2. Комунални полицајац Службеник 6 (шеста) Четврта категорија 11,39 

3. 
Шеф Одсјека за стамбено-
комуналне послове 

Службеник 6 (шеста) Друга категорија 12,28 

4. 

Стручни савјетник за правне 
послове из области просторног 
уређења и стамбено-комуналних 
послова 

Службеник 6 (шеста) Трећа категорија 11,44 

5. 

Стручни сарадник за припрему 
техничке 
документације,саобраћај, 
заједничку комуналну потрошњу 
и процјену стања грађевинских 
објеката 

Службеник 3 (трећа) 
Седма категорија, 

трећег звања 
6,78 

6. 
Шеф Одсјека за просторно 
уређење и урбанистичко планску 
документацију 

Службеник 6 (шеста) Друга категорија 12,28 

7. 

Самостални стручни сарадник за 
грађење и контролу инвестиционе 
техничке документације, обнову 
стамбених објеката и 
инвестиционо улагање 

Службеник 6 (шеста) 
Пета категорија, 

првог звања 
10,83 

8. 

Виши стручни сарадник за правне 
послове из области просторног 
уређења и стамбено-комуналних 
послова 

Службеник 5 (пета) 
Шеста категорија, 

трећег звања 
8,89 

9. 
Стручни сарадник за контролу 
техничке документације и 
грађење   привремених објеката 

Службеник 3 (трећа) 
Седма категорија, 

трећег звања 
6,78 

 
 
 

 



ОДСЈЕК ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
 

Р/
б 

Назив радног мјеста Статус 
(службеник/н
амјештеник) 

Платна 
група 

Категорија и звање Коефицијен
т за 

обрачун 
плате 

1. Секретар Скупштине општине Службеник 7 (седма) Прва категорија 15,28 

2. 
Виши стручни сарадник за 
скупштинске послове 

Службеник 5 (пета) 
Шеста категорија, 

трећег звања 
8,67 

3. 
Стручни сарадник технички 
секретар Предсједника СО-е и 
Замјеника Начелника општине    

Службеник 3 (трећа) 
Седма категорија, 

трећег звања 
6,78 

4. Возач - штампар Намјештеник 3 (трећа) -------------------- 6,67 
 

 
ОДСЈЕК ЗА УПРАВНО-ПРАВНЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 
Р/
б 

Назив радног мјеста Статус 
(службеник/н
амјештеник) 

Платна 
група 

Категорија и звање Коефицијен
т за 
обрачун 
плате 

1. 

Шеф Одсјека за управно-правне и 
техничке послове начелника 
општине и службеник за јавне 
набавке 

Службеник 6 (шеста) Друга категорија 12,28 

2. 
Самостални стручни сарадник – 
кординатор за интерну контролу 

Службеник 6 (шеста) 
Пета категорија, 

првог звања 
10,83 

3. 
Стручни сарадник технички 
секретар Начелника општине 

Службеник 3 (трећа) 
Седма категорија, 

трећег звања 
6,78 

4. 
Шеф возног парка – возач, економ 
и домар 

Намјештеник 4 (четврта) --------------------- 7,61 

 
 

ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БРАТУНАЦ 
 

Р/
б 

Назив радног мјеста Статус 
(службеник/н
амјештеник) 

Платна 
група 

Категорија и звање Коефицијен
т за 
обрачун 
плате 

1. 
Старјешина Територијалне 
ватрогасне јединице 

Намјештеник 6 (шеста) ---------------------- 12,28 

2. 
Замјеник старјешине 
Територијалне ватрогасне 
јединице 

Намјештеник 6 (шеста) ---------------------- 9,60 

3. Ватрогасац - спремиштар Намјештеник 3 (трећа) ---------------------- 7,61 
4. Ватрогасац – возач Намјештеник 3 (трећа) ---------------------- 5,87 
5. Ватрогасац Намјештеник 3 (трећа) ---------------------- 5,87 

 
 

Члан 5. 
 

У члану 8. ријеч: „Плата“ замјењује се ријечима: „Основна плата“. 
 

 
Члан 6. 

 



 У члану 11. тачке 3) и 7) мијењају се и гласе: 
 

3)    отпремнину приликом одласка запосленог у пензију - у висини три просјечне мјесечне плате   
      након опорезивања обрачунате запосленом  за посљедњи мјесец прије одласка у пензију, 

 
7) трошкове једног топлог оброка за вријеме једног радног дана, као и у случају обављања 

прековременог рада дужег од три часа дневно – у висини од 0,75% просјечне мјесечне плате 
након опорезивања у Републици Српској за претходну годину, за сваки радни дан запосленог, 
и“ 

 
Члан 7. 

 
 У члану 21. у ставу 1. тачка од 1) до 7) и у ставу 4. тачка 1) и 2) послије ријечи: „просјечне плате“ 
додају се ријечи: „након опорезивања“. 
 

 
Члан 8. 

 
 У члану 24. у  ставу 2. у тачци од 1) до 4) ријечи: „запосленог исплаћене“ замјењује се ријечима: 
„након опорезивања исплаћене запосленом“. 
 
 У истом члану у ставу 3. ријечи: „исплаћених запосленом“ замјењује се ријечима: „након 
опорезивања исплаћене запосленом“. 

 
Члан 9. 

 
У члану 33. у ставу 2. ријечи: „Савеза синдиката Републике Српске“ замјењује се ријечима 

„репрезентативног синдиката“. 
 

Члан 10. 
 

Ова измјена и допуна  Колективног  уговора  закључена  је у 4 истовјетна примјерка , од којих 
свака страна задржава по 2 примјерка. 
 

Члан 11. 
 

Измјене и допуне Колективног уговора за запослене у Општинској управи Братунац ступају на 
снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном Гласнику општине Братунац“. 
 
 
Предсједник Синдикалне организације 
„Самостални синдикат општинске управе                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                 Братунац“                                                                                                                          
   
           Перић Иванка, с.р.            Недељко Млађеновић, с.р.  
    
 
Број:01-15-7/19                                                                              Број:02-020-212/19                                                                           
Братунац,19.08. 2019. године.                Братунац,19.08. 2019. године. 
 
 



 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 
2019годину(„Службени билтен општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси:  
 
 
                                                            Р Ј Е Ш Е Њ Е 
                                   О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 
 
 
     1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника ЈУ за предшколско васпитање 
и образовање „Радост“Братунац(организациони код 0015400)  у планираном оквиру, за период од 
1.јануара до 31 децембра 2019 године, у укупном износу од 9.500,00 КМ и то: 
-са позиције: 
-411400”Расходи за отпремнине и једнократне помоћи(бруто)“ на позицију 411200“Расходи  за бруто 
накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада“ у износу 6.000,00КМ   
-412900“Остали некласификовани расходи“  на позицију 411200 “Расходи  за бруто накнаде трошкова 
и осталих личних примања запослених по основу рада“ у износу 3.500,00КМ. 
 
    2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије и ЈУ за предшколско васпитање и 
образовање „Радост“ Братунац. 
 
    3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласник општине 
Братунац“. 
 
    Број 02-020-347-17/18                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
    Братунац,30.06.2019. године                                                 Недељко Млађеновић., с.р. 
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 
2019 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 1.490,00 КМ                                                                                             
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 1.490,00КМ, 
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на позицију                                                                                           
-415200“ Остали текући грантови“  у износу од 1.490,00КМ за плаћање  путног и здравственог 
осигурања  у износу од 670,00КМ и овјеру сагласности родитеља за одлазак дјеце у Грчку у износу од  
820,00КМ (чланови  КУД „МОСТ“Братунац). 
  
3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 
 4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
 
Број:02-020-347-16/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Братунац,30.06.2019године                                        
                                                                                                             Недељко Млађеновић, с.р. 
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 
2019 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 3.500,00 КМ                                                                                             
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 3.500,00КМ, 
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на позицију                                                                                           
-415200 „ Средства за спорт“  у износу од 3.500,00КМ за Мото клуб  „ТАУРУС“за одржавање мото-
релија. 
                                                                                        
3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 
 4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
 
Број:02-020-347-15/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Братунац,30.06.2019. године                                        
                                                                                                            Недељко Млађеновић, с.р. 
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 
2019 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 500,00 КМ                                                                                             
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 500.00КМ, 
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на позицију                                                                                           
-415200“ Средства за културу“  у износу од 500,00КМ за штампање књиге Гојка Нинковића.     
                                                                                        
3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 
 4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
 
Број:02-020-347-14/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Братунац,30.06.2019године                                        
                                                                                                             Недељко Млађеновић с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 
 

 

  
       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 
2019 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 200,00КМ                                                                                             
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 200,00КМ, 
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на позицију : 
-415200“Остали текући грантови“ у износу од 200,00КМ за помоћ Савјету ученика СШЦ, 
 
 3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 
 4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
 
Број:02-020-347-13/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Братунац,31.05.2019године                                        
                                                                                                             Недељко Млађеновић с.р. 
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 
2019 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 105,00КМ                                                                                             
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 105,00КМ, 
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на позицију : 
-415200“Остали текући грантови“ у износу од 105,00КМ за пружање помоћи породицама палих 
бораца,ратних војних инвалида и цивилних жртава рата како би извршили откуп станова које су 
добили на кориштење (1 корисник).Средства ће се искористити за плаћање таксе у Основном суду 
Сребреница. 
 
 3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 
 4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
 
Број:02-020-347-12/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Братунац,31.05.2019године                                        
                                                                                                             Недељко Млађеновић с.р. 
 
 
 
 
 



 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 
 

 

  
       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 
2019 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 2.485,00КМ                                                                                             
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 2.485,00КМ, 
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на позицију : 
-415200 „ Средства за спорт“  у износу од 2.485,00КМ  СШЦ Братунац за кориштење дворане од 
стране КК Братунац и ЖОК Братунац, 
 
3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 
 4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
 
Број:02-020-347-11/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Братунац,31.05.2019године                                        
                                                                                                             Недељко Млађеновић с.р. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
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Ул Светог Саве 88,тел.+387(56)41-0076;факс:+387(56)41-03-37;e-mail;bratopst@teol.net 
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 
2019 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 500,00КМ                                                                                             
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 500,00КМ, 
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на позицију : 
-415200“Остали текући грантови“ у износу од 500,00КМ за спонзорство за скуп Технолошких 
факултета. 
 
 3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 
 4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
 
Број:02-020-347-10/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Братунац,31.05.2019године                                        
                                                                                                             Недељко Млађеновић с.р. 
 
 
 
 
 
 



 

                                   
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 
2019 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 481,10 КМ                                                                                             
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 481,10КМ, 
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на позицију                                                                                           
-415200“ Остали текући грантови“  у износу од 481,10КМ за куповину спортске опреме за СЈБ 
Братунац.   
                                                                                                                                                                                           
3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 
 4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
 
Број:02-020-347-9/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Братунац,30.04.2019године                                        
                                                                                                           Недељко Млађеновић, с.р. 
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www.bratunacopstina.com 

 
 

 

  
       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 
2019 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 3.978,00 КМ                                                                                             
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 3.978,00КМ, 
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на позицију                                                                                          
-415200 „ Средства за спорт“  у износу од 3.978,00КМ   за набавку угља за гријање дворане СШЦ 
Братунац (за тренинге и играње утакмица КК Братунац). 
.                                                                                                                                                                                             
3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 
 4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
 
Број:02-020-347-8/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Братунац,30.04.2019године                                        
                                                                                                           Недељко Млађеновић с.р. 
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 
2019 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 2.940,00 КМ                                                                                             
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 2.940,00КМ, 
-415200 „ Средства за спорт“  у износу од 2.940,00КМ  СШЦ Братунац за кориштење дворане од 
стране КК Братунац и ЖОК Братунац. 
 
3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 
 4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
 
Број:02-020-347-7/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Братунац,30.04.2019године                                        
                                                                                                           Недељко Млађеновић с.р. 
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 
2019 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 700,00 КМ                                                                                             
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 700,00КМ, 
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на позицију : 
-415200“ Остали текући грантови“  у износу од 700,00КМ за помоћ Тодоровић Жељку због уједа пса 
луталице.                                                                                                                                                                         
 
 3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 
 4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
 
Број:02-020-347-6/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Братунац,31.03.2019године                                        
                                                                                                           Недељко Млађеновић с.р. 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

 

  
       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 
2019 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 2.520,00 КМ                                                                                             
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 2.520,00КМ, 
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на позицију : 
-415200 „ Средства за спорт“  у износу од 2.520,00КМ  СШЦ Братунац за кориштење дворане од 
стране КК Братунац и ЖОК Братунац 
 
 3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 
 4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
 
Број:02-020-347-5/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Братунац,31.03.2019године                                        
                                                                                                           Недељко Млађеновић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 



 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 
 

 

  
       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 
2019 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 2.220,00КМ                                                                                             
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 2.220,00КМ, 
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на позицију : 
-415200 „ Средства за спорт“  у износу од 2.220,00КМ  СШЦ Братунац за кориштење дворане од 
стране КК Братунац и ЖОК Братунац 
 
 3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 
 4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
 
Број:02-020-347-4/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Братунац,28.02.2019године                                        
                                                                                                           Недељко Млађеновић с.р. 
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 
2019 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 800,00КМ                                                                                             
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 800,00КМ, 
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на позицију : 
-415200 КУД „ Мост“ Братунац у износу од 800,00КМ  за учешће на фестивалу фолклора у Краљеву  
 
 3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 
 4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
 
Број:02-020-347-3/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Братунац,28.02.2019године                                        
                                                                                                           Недељко Млађеновић с.р. 
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 
2019 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 500,00КМ                                                                                             
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 500,00КМ, 
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на позицију : 
-415200“ Средства за културу“  у износу од 500,00КМ за штампање књиге Војина Остојића.   
                                                                                          
 
 3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 
 4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
 
Број:02-020-347-2/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Братунац,28.02.2019године                                        
                                                                                                           Недељко Млађеновић с.р. 
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        На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 
2019 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
    1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за просторно уређење и  
стамбено комуналне дјелатности(организациони код 0015160) у износу од 6.961КМ                                                                                             
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 6.961КМ, 
- Одјељењу за просторно уређење и  стамбено комуналне дјелатности(организациони код 0015160) 
 на позицију : 487911  „Трансфери осталим јединицама власти“  у износу од 6.961КМ за уградњу 
радијатора у спортској дворани у СШЦ Братунац . 
 
  3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и Одјељење за просторно 
уређење и  стамбено комуналне дјелатности 
   4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
    Број 02-020-347-1/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
    Братунац,31.01.2019 године 
                                                                                                               Недељко Млађеновић с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


