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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 6. Закона о комуналним дјелатностима (,,Службени гласник 
Републике Српске“, број: 124/11) и члана 33. Статута општине Братунац – Пречишћени текст 
(,,Службени билтен општине Братунац“, број: 04/05 и 05/16), Скупштина општине Братунац, 
сједници одржаној дана 02.06. 2017. године,  д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ  

О КОМУНАЛНОМ РЕДУ 
 
 

Члан 1. 
 

              У Одлуци о комуналном реду („Службени билтен општине Братунац“, број: 02/12), у 
члану 96. текст: „Физичко лице које самостално обавља дјелатност личним радом (самостални 
привредник) казниће се за прекршаје, у износу од 50-1.000 КМ како слиједи:“, мијења се и 
гласи: 
             „Новчаном казном у износу од 500 КМ до 3.000 КМ казниће се предузетник као 
корисник комуналне услуге, за прекршаје како слиједи:“. 
 
 

Члан 2. 
 
              У члану 97. текст: „Новчаном казном у износу од 30-100 КМ казниће се физичко лице за 
прекршаје како слиједи:“, мијења се и гласи: 
 
             „Новчаном казном у износу од 100 КМ до 1.000 КМ казниће се физичко лице као 
корисник комуналне услуге, за прекршаје како слиједи:“. 
 

 
Члан 3. 

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

општине Братунац“. 
 

 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 
БРАТУНАЦ                                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
Број: 01-022-218/17                                                                   
Братунац, 02.06.2017. год.                                                                          Ћазим Јусуповић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
На основу члана 4.Закона о административним таксама („Службени Гласник РС“ 

бр.100/11,103/11 и 67/13),члана 39.став 2.тачка 9 Закона о локалној самоуправи („Службени 
Гласник РС“ бр.97/16) и члана 33.Статута општине Братунац-Пречишћен текст („Службени 
Билтен општине Братунац“ бр.04/2005), Скупштина општине Братунац на наставку 6.редовне 
сједнице одржане дана 02.06.2017.године, доноси: 

 
       
     

ОДЛУКУ 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ  

ТАКСАМА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ  
 
 

Члан 1. 
  

Овом одлуком регулише се допуна Одлуке о административним таксама општине 
Братунац („Службени Билтен општине Братунац“ бр.7/09, 8/11 и 5/13). 
 
 

Члан 2. 
 

У тарифном броју 12 послије тачке 3., додаје се нова тачка 4. и гласи: 
„4. За овјеру књига утисака угоститељских објеката по књизи,плаћа се  10,00 КМ“ 
 
 

Члан 3. 
 

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

 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                           ПРЕДСЈЕДНИК  
ОПШТИНА БРАТУНАЦ                     СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                          
Број,01-022-220/17                                        Ћазим Јусуповић с.р. 
Братунац, 02.06.2017.год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



 
На основу члана 33.став 9.и члана 56.Закона о угоститељству („Службени Гласник РС“ 

бр.45/17),члана 39.став 2.тачка 9 Закона о локалној самоуправи („Службени Гласник РС“ бр.97/16),члана 
2.став 2.Уредбе о критеријумима за одређивање радног времена у угоститељским објектима („Службени 
Гласник РС“ бр.44/11)  и члана 33.Статута општине Братунац-Пречишћен текст („Службени Билтен 
општине Братунац“ бр.04/2005), Скупштина општине Братунац на наставку 6 редовне сједнице одржане 
дана02.06.2017.године, доноси: 
           

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА УГОСТИТЕЉСКИХ 
ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА ЗАБАВЕ И ИГАРА НА СРЕЋУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ  

 
Члан 1. 

  
Овом одлуком регулишу се измјене и допуне Одлуке о одређивању радног времена 

угоститељских објеката и објеката забаве и игара на срећу на територији општине Братунац („Службени 
Билтен оопштине Братунац бр.5/13) 

Члан 2. 
 

У члану 7.наведене одлуке иза ријечи „туристичке организације“,додају се ријечи „или по 
службеној дужности“. 

Члан 3. 
 

У члану 8 ријечи „послије 22 часа“ замјењују се ријечима „у времену од 22,00 до 06,00 часова“. 
 

Члан 4. 
 

Послије члана 8. додаје се нови члан 8а. који гласи: 
 

Члан 8а. 
 

 „Прије извођења музике уживо у угоститељском објекту, угоститељ је дужан прибавити 
сагласност општинског органа надлежног за привреду и друштвене дјелатности за извођење музике 
уживо у угоститељском објекту.  

Захтјев за извођење музике уживо, у смислу претходног става овог члана, угоститељ је дужан 
поднијети најкасније три дана прије извођења музике уживо. 

 
Члан 5. 

 
Послије члана 20. додаје се нови члан 20а. који гласи: 
 

Члан 20а. 
 

„За све оно што није регулисано овом Одлуком, примјењиваће се одредбе прописане Уредбом о 
критеријумима за одређивање радног времена у угоститељским објектима („Службени Гласник РС“ 
бр.44/11)   

Члан 6. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном Билтену општине 

Братунац. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                              ПРЕДСЈЕДНИК  
ОПШТИНА БРАТУНАЦ                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                
Број,01-022-219/16                                             Ћазим Јусуповић с.р. 
Братунац,02.06.2017..год. 



 
 
На основу члана 41. става 2., 3. и 4. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске“,број 97/16), члана 18. став 2. Закона о статусу функционера јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник Републике Српске“,број 96/05 и 98/13) и члана 33. Статута општине Братунац-
пречишћен текст ("Службени билтен општине Братунац",бр.4/05 и 5/16), Скупштина општине Братунац, 
на наставку 6. редовне сједнице одржане дана 02.06.2017.год.,  д о н о  с  и 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ВИСИНИ ОДБОРНИЧКОГ ДОДАТКА ОДБОРНИЦИМА СО-Е БРАТУНАЦ 
 
 
 

Члан 1. 
 

Oвoм Одлукoм врше се измјене и допуне Одлуке број:01-022-298/16 од 29.12.2016.године о 
висини одборничког додатка одборницима СО-е Братунац  („Службени билтен општине Братунац“ број: 
9/16).  
 

Члaн 2. 
 

Члан 5. Одлуке о висини одборничког додатка одборницима СО-е Братунац  мијења се и гласи: 
„Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању висине одборничке 

накнаде (број: 01-022-288 од 25.12.2013. године објављена у „Службеном билтену општине Братунац“ 
број: 7/13 од 25.12.2013.године). 
 

 
Члaн 3. 

 
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дана oбjaвљивaњa у „Службеном Билтену општине 

Братунац“. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ-                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК  
Број:01-022- 221 /17                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
Братунац: 02.06.2017. године           Ћазим Јусуповић с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

На основу члана 33. и 60. Статута општине Братунац – пречишћени текст („Службени 
билтен општине Братунац“ бр. 04/05 и 5/16.) и члана 114. Пословника о раду Скупштине 
општине Братунац, Скупштина општине Братунац („Службени билтен општине Братунац“ 
бр.7/05.) на наставку шесте редовне сједници, одржаној дана 02.06.2017. године, доноси: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
 

Члан 1. 
 

Усваја се Извјештај о извршењу буџета општине Братунац за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. 
године у цијелости. 

 
Члан 2. 

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

01.01.2016. до 31.12.2016. године 
 
 

Члан 3. 
 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном Билтену општине 
Братунац“. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                          ОПШТИНЕ                      
Број: 01-022-217/17.                                                                                
Братунац, 02.06.2017. године                                                                         Ћазим Јусуповић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01

                                                                                                                             
 

Буџет општине Братунац за 201
одржаној 08.01.2016године у износу од 
Братунац. 
         П Р И Х О Д И 

Приходи и примици буџета општине Братунац у  периоду 
6.773.780 КМ  или 90% од плана,а за 6,5% су виши у односу на  20
-Порески приходи износе 5.315.261
планираног за 2016годину. Највише прихода остварено је по
4.527.285КМ, што је више у односу  остварење у  201
2016годину.Порез на лична примања и приходи од самосталних дјелатности остварени су у износу од 
582.519КМ,што је 17 %више од пла
за 20% ( износ од 1.839,99КМ односе на приходе признате по Извјештајима о мултилатералној 
компензацији). 

 Порези на имовину 
Пријава обвезника, евиденције о уплатама и дуговањима обвезника, 
о порезу на непокретности врши Пореска управа РС
локалним заједницама.Порези на имовину за 2016. годину износе 198.556 КМ, што је у односу на 
претходну годину ниже за око 23%, а до смањења  је дошло због смањења стопе пореза за производне 
фирме  у 2016. години и увођења обрачуна пореза по зонама.
Стопу пореза одређују Скупштине локалних заједница за сваку годину. За 2016. годину стопа пореза у 
Општини Братунац је била 0,12 %, на процјењену тржишну вриједност непокретности, а 0,06 % на 
процјењену тржишну  вриједност индустријских објеката.
 У ову групу прихода, поред пореза на непокретност, спадају и порези на насљеђе и поклоне и порези на 
финансијске и капиталне трансакције који су укинути увођењем пореза на непокретности али се и даље 
остварују због репрограма, судских спорова

Укупни непорески приходи у 2016години износе 643.537КМ,што је ниже у односу на 2015годину 
за 31.687КМ или 5%,а у односу на план за 35

 Приходи од закупа и ренте
Ови приходи износе 38.905КМ, а остварени су по основу прихода по основу давања у закуп објеката 
општине и установа које се финансирају из буџета општине у износу 
земљишне ренте у износу од 38.303
Приходи од закупа и ренте су значајно смањени у 2016. години у односу на претходну годину и то за 
36.399КМ или за  48,34% 
Накнаде за ренту  за изградњу се по правилу наплаћују одмах, прије изд
се рјешења за привремену ренту издају на годишњем нивоу.

Накнаде по разним основама
Накнаде по разним основама у 2016 години износе 224.430 КМ и више су у односу на претходну годину 
у којој је остварен приход по овом основу 1
У оквиру ове позиције најзначајније мјесто заузимају накнаде за коришћење шума и шумског земљишта 
које уплаћује ШГ Дрина Сребреница који у 2016. години износе 12
ранијих година уплаћена су средства у износу од 60
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ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2016. ГОДИНЕ

                                                                                                                                                             

Буџет општине Братунац за 2016 годину усвојен је на сједници Скупштине општине Братунац 
године у износу од 7.503.800КМ.У 2016 години није вршен ребаланс буџета општине 

и примици буџета општине Братунац у  периоду 01.01-31.12.20
6.773.780 КМ  или 90% од плана,а за 6,5% су виши у односу на  2015 годину. 

5.315.261КМ и за 6% су виши у односу на 2015 
годину. Највише прихода остварено је по основу прихода од индиректних пореза 

КМ, што је више у односу  остварење у  2015 години  за 7% и  8% више од плана за 
годину.Порез на лична примања и приходи од самосталних дјелатности остварени су у износу од 

планираних средстава за 2016 годину ,а у односу на  201
КМ односе на приходе признате по Извјештајима о мултилатералној 

Пријава обвезника, евиденције о уплатама и дуговањима обвезника, као и наплату овог пореза, по Закону 
Пореска управа РС. У  систему расподјеле прихода, 

локалним заједницама.Порези на имовину за 2016. годину износе 198.556 КМ, што је у односу на 
за око 23%, а до смањења  је дошло због смањења стопе пореза за производне 

фирме  у 2016. години и увођења обрачуна пореза по зонама. 
Стопу пореза одређују Скупштине локалних заједница за сваку годину. За 2016. годину стопа пореза у 

ла 0,12 %, на процјењену тржишну вриједност непокретности, а 0,06 % на 
процјењену тржишну  вриједност индустријских објеката.  
У ову групу прихода, поред пореза на непокретност, спадају и порези на насљеђе и поклоне и порези на 

нсакције који су укинути увођењем пореза на непокретности али се и даље 
остварују због репрограма, судских спорова и др..  

Укупни непорески приходи у 2016години износе 643.537КМ,што је ниже у односу на 2015годину 
за 31.687КМ или 5%,а у односу на план за 35%.                                                             

Приходи од закупа и ренте 
Ови приходи износе 38.905КМ, а остварени су по основу прихода по основу давања у закуп објеката 
општине и установа које се финансирају из буџета општине у износу        

38.303КМ. 
Приходи од закупа и ренте су значајно смањени у 2016. години у односу на претходну годину и то за 

Накнаде за ренту  за изградњу се по правилу наплаћују одмах, прије издавања одобрења за грађење, док 
се рјешења за привремену ренту издају на годишњем нивоу. 

Накнаде по разним основама 
Накнаде по разним основама у 2016 години износе 224.430 КМ и више су у односу на претходну годину 
у којој је остварен приход по овом основу 195.066 КМ. 
У оквиру ове позиције најзначајније мјесто заузимају накнаде за коришћење шума и шумског земљишта 
које уплаћује ШГ Дрина Сребреница који у 2016. години износе 121.272,56 КМ.По репрограму дуга из 
ранијих година уплаћена су средства у износу од 60.901,60 а по налазу ПУ РС(160.802,34КМ) уплаћен је 

: e-mail:bratopst@teol.net   
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годину усвојен је на сједници Скупштине општине Братунац 
У 2016 години није вршен ребаланс буџета општине 

31.12.2016 године износе 

 годину  , и 5 % више од 
основу прихода од индиректних пореза 

години  за 7% и  8% више од плана за 
годину.Порез на лична примања и приходи од самосталних дјелатности остварени су у износу од 

годину ,а у односу на  2015 годину више  
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као и наплату овог пореза, по Закону 
прихода,  овај порез припада 

локалним заједницама.Порези на имовину за 2016. годину износе 198.556 КМ, што је у односу на 
за око 23%, а до смањења  је дошло због смањења стопе пореза за производне 

Стопу пореза одређују Скупштине локалних заједница за сваку годину. За 2016. годину стопа пореза у 
ла 0,12 %, на процјењену тржишну вриједност непокретности, а 0,06 % на 

У ову групу прихода, поред пореза на непокретност, спадају и порези на насљеђе и поклоне и порези на 
нсакције који су укинути увођењем пореза на непокретности али се и даље 

Укупни непорески приходи у 2016години износе 643.537КМ,што је ниже у односу на 2015годину 
%.                                                                 

Ови приходи износе 38.905КМ, а остварени су по основу прихода по основу давања у закуп објеката 
       600 КМ и прихода од 

Приходи од закупа и ренте су значајно смањени у 2016. години у односу на претходну годину и то за 

авања одобрења за грађење, док 

Накнаде по разним основама у 2016 години износе 224.430 КМ и више су у односу на претходну годину 

У оквиру ове позиције најзначајније мјесто заузимају накнаде за коришћење шума и шумског земљишта 
КМ.По репрограму дуга из 

а по налазу ПУ РС(160.802,34КМ) уплаћен је 



дио дуга у износу од 60.370,96КМ.Укупно дуговање са 31.12.2016године износи 301.021,94КМ.                                                                  
Приходи од пружања јавних услуга износе 141.224 КМ.Приходи СШЦ(39.540КМ) од уписа ученика 
износе 11.550КМ, изнајмљивања сале спортским клубовима 15.675КМ,кориштења дворане по позиву 
7.590КМ и остали приходи 4.725КМ,приходи Обданишта од уплата родитеља износе 85.655КМ,приходи 
Општинске управе 15.809КМ.  
Остали непорески приходи износе 36.089КМ,што је знатно мање у односу на 2015годину,а чине их 
приходи од уплата за гробна мјеста(30% од вредности гробног мјеста припада општини док АД“Градска 
чистоћа“наплаћује 70% вредности)  ,уплата за тендере,комисије,рефундације. 
 
-ГРАНТОВИ-                                                                                                                                   
-Грантови из земље износе 35.300КМ.Уплата средстава у износу од 12.000КМ за приправника  и 
волонтера од стране Федералног министарства суфинансирање грађана изградње водовода у 
Магашићима 6.000КМ и улуце у граду у износу од 5.300КМ,поправку куће оштећене у пожару у износу 
од 12.000КМ од стране Федералног министарства (фонд 01). Прикључак за  куће повратника у износу од 
9.732,24КМ  и изградњу пута у износу од 24.700КМ  и 14.753,47КМод стране Федералног 
министарства(фонд 03). 
 -Грантови из иностранства исказани су на фонду 03 и износе 620.261КМ.Уплата од  УНИЦЕФ-а за 
едукацију наставног кадра СШЦ Братунац у износу од 14.834КМ.Уплата од стране ИПА Фондова  
износи од 605.426,79КМ за регулацију рјеке Крижевице.(Заједнички пројекат за Братунац и Сребреницу  
а све активности се врше преко општине Братунац). 
 
Трансфери између буџетских јединица 
Трансфери јединицама локалне самоуправе износили су у 2016години 364.162КМ .Уплата од МУЛС РС 
за неразвијене 64.400КМ,Уплата социјалних помоћи од Министарства здравља РС у износу од 
295.035КМ, помоћ од Агенције за аграрна плаћања Републике Српске за одржавање сајма „Дани малине“ 
у износу од 2.340КМ(помоћ се односи на сајам одржан 2015године). Министарство финансија Републике 
Српске  уплатило је 2.394КМ Обданишту „Радост“ Братунац по Пројекту за предшколску наставу,за 
боравак дјеце у Обданишту.Преко фонда 05 извршена је уплата гранта за изградњу водовода у износу од 
463.959КМ,преко фонда 04 од приватизације Телекома 3.000КМ и преко фонда 03 уплата за СШЦ 
14.149КМ.  
- Остали непорески приходи остварени су у износу од 36.089КМ,што је 49%  од планираног за 
2016годину                                                                                                                                          
 -Примитак по основу поврата ПДВ-а  који је уплаћен УИО за реконструкцију водовода износи 
327.679КМ. 
 
       Р А С Х О Д И 
        Укупна буџетска потрошња у периоду 01.01-31.12.2016 године износи 6.662.087КМ   и у односу 
на  2015 годину је за12% више а чини 89% од планираног за 2016 годину.Укупну буџетску потрошњу 
чине текући расходи  у износу од 5.633.062КМ , капитални трошкови у износу од 760.239КМ,издаци за 
финансијску имовину 7.652КМ и отплата дуга у износу од 261.133КМ.Текуће трошкове чине  расходи за 
лична примања у износу од  2.250,842КМ,расходи по основу кориштења роба и услуга  1.439.895КМ, 
расходи финансирања и други фин трошкови  39.713КМ,субвенције 185.235КМ,  грантови у износу од 
662.373КМ, текуће помоћи 1.056.004КМ.                                                                                                                    
        Укупни расходи за бруто плате у 2016. години износе 1.895.579  КМ, а обухватају бруто плате 
укупно 95 запослених у оквиру Општинске управе и установа чији је оснивач Општина Братунац, а 
послују у оквиру ГКТ Општине Братунац као и накнаде за превоз запослених у Средњошколском центру 
Братунац.  
 Плате су се обрачунавале у складу са важећим законским прописима, а коефицијенти за обрачун 
плате се нису мијењали у 2016. години. Цијена рада за исплату плата у 2016. години износила је 100 КМ. 
Плате су исплаћиване са закашњењем од 2 мјесеца, до 15. ог у мјесецу.Плате за Центар за социјални рад 
и Обданиште исплаћивани су са закашњењем од три мјесеца.  
         Укупни расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених у 2016. 
години износе  355.263КМ. Топли оброк се такође исплаћивао као и плата тј са закашњењем од 2 
мјесеца, у укупном бруто износу од 306,20 КМ, односно нето износу 185,00 КМ  У оквиру ових трошкова 
евидентирани су расходи за регрес за годишњи одмор, расходи за превоз радника, као и остале накнаде 
као што су отпремнине, помоћи запосленима,јубиларне награде и слично.  

У мају је исплаћен регрес за 2015. годину , а у октобру 2016. године исплаћен је регрес  за 2016. 
годину у износу загарантоване плате. 



         Расходи по основу коришћења роба и услуга износе 1.439.895КМ и нижи су у односу на план за 
2016 годину за 7%,а у односу на 2015годину виши за 1%.  

- Расходи по основу утрошка енергије,комуналних ,комуникационих и транспортних услуга 
износе 166.439КМ и нижи су од плана буџета за 2016. годину, а односе се на расходе по основу утрошка 
електричне енергије , расходе за централно гријање , расходе по основу утрошка угља и дрвета у износу 
од 59.631КМ. расходе за комуналне услуге (водовод и канализација, одвоз смећа и остало), расходе за 
комуникационе услуге (фиксни и мобилни телефон, интернет, поштанске услуге, тв претплата)  и 
расходи за услуге превоза у износу износе 106.808КМ. 

- Расходи за режијски материјал 
На овој позицији евидентирани су расходи у укупном износу од 43.559КМ и највећим дијелом односе се 
на расходе за канцеларијски материјал и расходе за одржавање чистоће                 

-Расходи за материјал за посебне намјене 
Наведени трошкови у 2016години износе 34.760 КМ и увећани су за 8 % у односу на претходну годину. 
У оквиру ових  трошкова евидентирани су расходи буџетских корисника и то:  

-за материјал за потребе цивилне заштите и ватрогасних служби у износу од 2.450 КМ 
-за исхрану дјеце у Дјечијем вртићу у износу од 32.310  КМ. 
- Расходи за текуће одржавање  износе 150.600 КМ, у оквиру којих највећи дио у износу од 

57.936КМ се односи на трошак  за одржавање објеката друмског саобраћаја и на одржавање осталих 
грађевинских објеката 58.576КМ. Ови расходи су у текућој години већи у односу на 2015 годину за 21%                                                                                                              

- Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 
 износе 224.911 КМ и односе се на:  

-расходе за услуге одржавања зелених површина 6.032КМ                                                                           
-расходе чишћења  јавних површина   75.883 КМ 
-расходе за услуге зимске службе 7.365КМ 
-расходе по основу утрошка електричне енергије на јавним површинама 135.631 КМ 
Наведени трошкови су већи у односу на претходну годину за 10.945КМ                                         
-Остали непоменути расходи  износе 718.429 КМ, а њихова структура по буџетским корисницима 

је приказана следећом табелом: 
 
Буџетски корисник Износ (КМ) 
Стручна служба СО-е 275.847 
Општинска управа 374.081 
Центар за социјални рад 24.980 
Дјечије Обданиште “Радост“ 26.342 
Мјесне заједнице 9.764 
Средњошколски центар 7.415 
У К У П Н О: 718.429 

 
Из претходне табеле може се видјети да већина ових трошкова припада буџетским корисницима 
Стручној служби СО-е и Општинској управи, укупно 649.928 КМ, односно 90,46%. 
У оквиру буџетског корисника Стручна служба СО-е  евидентирани су следећи трошкови: 
Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима и члановима других скупштинских комисија  у 
укупном износу 275.847 КМ 
 

У оквиру корисника Општинска управа  евидентирани су расходи по основу репрезентације 
10.901KM,организације пријема и манифестација 3.502KM, расходи за бруто накнаде по основу уговора 
о дјелу 48.500KM,рад комисија 61.410KM, расходи за противградну заштиту 18.000КМ,средства за 
хигијеничарску службу 10.062К,расходи по судским рјешењима 119.333КМ ,расходи за бруто накнаде 
члановима изборне комисије и за трошкове одржавања избора у износу од 37.040 КМ. Треба напоменути 
да су ови трошкови већи у односу на 2015годину , због повећања накнада члановима изборне комисије у 
изборној години за период од 6 мјесеци.  

Расходи за организацију Ђурђевданских дана културе  износе  9.247КМ планирани су у оквиру 
расхода  Народне библиотеке.  
     -Расходи по основу камата  на примљене зајмове износе 36.941КМ 



Средства се односе на отплату камата на повучен  кредит из 2010 и 2011године за капиталне пројекте и 
отплату интеркаларних камата за дио повученог кредита за пољопривреду и поплаве 36.941КМ,расходе 
по основу затезних камата 1.272КМ,трошкове сервисирања примљених зајмова  500КМ.  
  
      Субвенције износе 185.235КМ   
  – субвенције јавним нефинсијским субјектима у области туризма износе 72.272 КМ 
 (ЈУ „Туристичка организација општине Братунац“-за текуће обављање активности:56.964КМ и  15.308 
КМ за Регате-Дрински слалом и Регата за инвалиде).                                                                                             
   – субвенције јавним нефинсијским субјектима у осталим областима 112.963 КМ (субвенције 
Дому здравља Братунац  41.563КМ; ЈУ „Дом културе Братунац“ 71.400КМ) 
                                                                                                                                                                                    
      Грантови  у земљи износе 662.373  КМ 

– текући грантови политичким организацијама и удружењима  износе 15.000 КМ                                          
– текући грантови хуманитарним организацијама и удружењима износе 10.000 КМ 
 (Црвени крст 8.000 КМ, „С Љубављу храбрим срцима“ 2.000 КМ)          
– текући грантови спортским и омладинским организацијама.и удружењима износе 180.377 КМ 

(Новогодишњи турнир у малом фудбалу:19.712КМ,Заједничка ставка за  спорт: 21.320КМ, КК Братунац: 
42.330КМ, ФК Братство: 31.080КМ, FK Полет: 12.320КМ, KK Mилош Делић: 4.500КМ, КК“Тигар“: 
1.950КМ,  ЖОК: 11.700КМ, Шаховски клуб:1.500КМ,                                                                                                                                      
Еко рафтинг клуб: 1.200КМ, СРД“Дрина“: 3.000КМ, УЖ “Сара“ Сребреница: 1.500КМ, Моунти 
Бике:400КМ-из буџетске резерве:награде каратистима:800КМ,КК Братство:  9.300КМ, ЖОК:6.380КМ, 
ФК Полет: 1000КМ, за моторијаду МК„Таурус“: 10.000КМ, Боксерски клуб: 385КМ.                                                                                                                       

– теући грантови етничким и вјерским организацијама и удружењима  износе 7.543 КМ 
 (Цркве: 4.500КМ, Меџлис исламске заједнице: 3.043КМ) 
  – текући грантови организацијама и удружењима за афирмацију породице, заштиту права жена, 
дјеце, избјеглих и расељених лица, бораца и  особа са инвалидитетом износе   81.315КМ   
(Удружење“Бебац“ 7.980КМ, Српско добротворно друштво„Свети Василије Велики“ 1.500КМ,УЖ 
„Јадар“ 1.500КМ, Удружење жена „Природа“ 1.400КМ,Удружење  „Лептир“Сребреница 
1.500КМ,Општинска борачка организација Братунац 33.395КМ,Општинска организација породица  
заробљених  и погинулих бораца и несталих цивила Братунац14.040КМ,Удружење „Наше 
сјећање“11.000КМ, “Свети Василије Велики“ 2.000КМ,Удружење логораша регије Бирач 
5.000КМ,Удружење несталих цивила и жртава рата Братунац-Сребреница 2000КМ) 
 -текући грантови организацијама и удружењима у области здравствене и социјалне заштите   
400,00КМ ( Удружење особа са дијабетесом).                                                    
  – текући грантови организацијама и удружењима у области образовања, науке и културе             
25.862 КМ  ( КУД  „ Младост“5.000КМ,Српско добротворно друштво „ Свети Василије Велики“ 4.500К-
фолклор,пливање за Богојављенски крст и организација концерта групе“Легенде“, ОШ „ Бранко 
Радичевић“ Братунац: 2.240КМ, ОШ „ Вук Караџић“Братунац 6.654КМ,    ОШ „ Петар Кочић“Кравица 
5.717,75КМ, награде ученицима из буџетске резерве 1.750КМ) 
  – текући грантови организацијама  и удружењима у области економске и приведне сарадње 
износе   54.829  КМ  ( Дани малине 44.729КМ, Ротор Добој 1.000КМ, „Пријатељи Сребренице“ 2.000КМ, 
учешће општине у пројекту „Купујмо локално“- општина Власеница 7.100КМ)        
  – остали текући грантови непрофитним субјектима у земљи   26.782 КМ ( Регата:5.632КМ, 
Удружење пензионера 21.000КМ, Синдикат СШЦ 150КМ)                                                       – 
текући.грантови јавним нефинaнсијским субјектима износе   300 КМ (синдикат полицијске станице)             
  – тек.грантови нефинсијским субјектима износе 7.500 КМ (самостални синдикат општине) 
 -текући грантови јавним нефинансијским субјектима  2.047КМ (општина Милићи-пројекат развој 
пчеларства) 
 -текући грантови нефинансијским субјектима износе  139.000КМ  ( Малина-Братунац доо ) 
  – остали текући грантови у земљи    506КМ  (гориво за возила полиције-контрола безбедности у 
саобраћају)                      
  – капитални грантови етничким и вјерским организацијама и удружењима  износе 20.125КМ 
(Црква Бјеловац 5.000КМ,Црква Братунац 5.000КМ,Обнова храма у Хаџићима: 3.000КМ,Меџилис 
исламске заједнице 2.131КМ,ограда за цркву у Полому 4.993КМ) 
 -капитални грантови организацијама и удружењима у области образовања ,науке и културе  
износе 9.035КМ  ( санација крова О.Ш. Бјеловац:4.035КМ, санација мокрог чвора у ОШ“Вук 
Караџић“:5.000КМ)              



 -капитални грантови јавним нефинансијским субјектима износе  77.284КМ  (Дом здравља-
изградња зграде, кредит:77.284КМ) 
 -капитални грантови јавним нефинансијским субјектима износе  4.468КМ  (покривање губитка-
регионална депонијаЗворник) 
 
      Дознаке на име социјалне заштите 
      Дознаке на име соц. заштите које се исплаћују износе 1.065.736КМ  из буџета општине 351.808 
КМ а од Центра за социјални рад 704.196КМ 
 -текуће помоћи породицама палих бораца,ратних војних инвалида и цивилних жртава приликом 
откупа станова(тлоцрт стана од РГУ,овјера уговора у Основном суду у Сребреници) износе 2.655КМ 
 – текуће помоћи избјеглим и расељеним лицима износе 119.092 КМ 
 – стипендије студентима износе 120.200КМ 

– текуће помоћи породици, дјеци и младима износе  21.900 КМ(стимулисање раста наталитета)                                      
-текуће помоћи пензионерима и незапосленим лицима износе  82.861КМ 

 –помоћи за ученике слабог материјалног стања (превоз ученика ,овјере потписа родитеља за 
ученичке ескурзије,помоћи ученицима) износе  5.100 КМ 
 Дознаке грађанима које се исплаћују преко Центра за социјални рад износили су 562.506.За 
сталне социјалне помоћи издвојено је 104.506КМ,за додатак и помоћ другог лица 447.825КМ.за 
једнократне новчане помоћи 9.243КМ,текуће помоћи грађанима у натури 932КМ.                                                                                                                                                        
 -дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите износе 141.690 КМ                                                       
Трошкови за 11 установа социјалне заштите у којима се налазе штићеници са подручја општине 
Братунац  износе 102.329КМ, трошкови за здравствено осигурање износе 37.932КМ и остале дознаке 
пружаоцима услуга 1430КМ.  
 
      Капиталне трошкове чине улагања за изградњу и прибављање зграда и објеката у износу 
246.117КМ,издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију 54.944КМ,издаци за набавку 
постројења и опреме 37.066КМ,издаци за нематеријалну  произведену имовину 10.647КМ,издаци за 
прибављање земљишта 94.652КМ,издаци за залихе материјала,робе и ситног инвентара 2.660КМ,издаци 
по основу пореза на додату вредност 314.153КМ. Издаци за дате зајмове износе 7.652КМ.За отплату 
кредита издвојено је 261.133КМ,a средства се  односе  на кредит Општине и гаранције за 
ЈП“Рад“Братунац                                                                                                                                                            
  – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката износе 246.117КМ.Трошкови Општинске 
управе износе 539.739КМ                                                                                                                                            
 – стамбени објекти за посебне социјалне групе  661КМ ,остали објекти 335КМ,                                                        
путеви106.456 КМ(од чега  22.698КМ из средстава Тузланског кантона преко фонда 03 за асфалтирање 
пута Лозничка Ријека-Пирићи-Бјеловац,8.920КМ на куповину земљишта ( од Тољ Мирка446м2) за 
потребе путева и асфалтирање улица,18.193КМ за асфалтирање Омладинске улице,12.838,97 за наставак 
пута Циглански пут-Симићи,15.394КМ,крак Г.Принципа-Гл.Ријека, 28.080КМ,крак Г.Принципа до 
Аџалића моста,332КМ за комисију за пријем радова) , јавна расвета, тротоари и ограде   40.967 КМ ( 
изграња и проширење ЈР на територији општине Братунац), плиноводи, водоводи, канализација                                    
43.961 КМ ( односи се на учешће општине за изградњу водовода у Магашићима 30.000КМ,575,16-
такса,591КМ прикључак,995КМ комисија за пријем водовода у Магашићима,11.800КМ на водовод 
Кравица-Јежестица),комуникациони и електрични вод 786 КМ, остали објекти  346.572  КМ  -са фонда 
01  67.152КМ за учешће општине (37.000КМ) за изградљу објекта за потребе „Малина-Братунац“ доо у 
Кравици,10.416КМ за уређење паркинга,17.330КМ за куповину земљишта за уређење корита 
Кижевице,2.406КМ за таксе,комисије,рб.сагласност,обиљежавање граница за корито Кижевице,са фонда 
03 279.419КМ за потребе уређења корита Крижевице) Обданиште „Радост“ уложило је у грађевинске 
објекте 8.495КМ 
       Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и  објеката износе 
54.944КМ     
  – реконструкција путева 48.789КМ из средстава општине,фонд 01 (14.753КМ преко фонда 
03,сред. Мин.рас.особа и избј.)  
 -реконструкција мостова 2.085КМ  ( ограда моста у Вељацима) 
 -реконструкција ЈР   3.075 КМ      
  Реконструкција водовода  2.053.089КМ а односи се на  реконструкцију градског водовода по 
новом пројекту који се финансира из кредита  (фонд 05-за посебне пројекте) . 
 Реконструкција осталих објеката  313.777КМ- Санација корита ријеке Крижевице (Фонд 05) 
312.782КМ(,фонд  01) 995КМ комисија за пријем. 



      Издаци за набавку постријења и опреме износе 37.066КМ од чега се на Општинску управу 
односи 16.934КМ ( рачунарска опрема 7.529 КМ, остала канцел.опрема 421 КМ,                                             
телефонска опрема 47 КМ, рачунарска мрежна опрема  2.473КМ, спортска опрема                                                                                                              
6.002 КМ, машине и уређаји  462 КМ). 
 Центар за социјални рад набавио је опрему у вредности 196КМ(телефон,факс),СШЦ опрему 
вриједности 14.238КМ(канцеларијска опрема,рачунари,,алат),Обданиште „Радост“ 6.258КМ 
      Издаци за нематеријалну произведену имовину износе 10.647 КМ                                                  
Издаци за прибављање земљишта износе 94.652 КМ 
  – прибављање пољопривредног земљишта 64.148 КМ (земљиште за расадник малине, у 
Оправдићима, МЗ Кравица,  ) 
 -градско грађевинско земљиште  30.504КМ -купљено  земљиште( Алић Кемал) у Вељацима 
2465м2-11 рата ) 
       Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара износе 2.660  КМ 
  – издаци за залихе ситног инвентара  913 КМ 
 -издаци за залихе одјеће и обуће (ПВЈ)  1.747КМ                                                      
        Издаци по основу пореза на додату вриједност износе 314.153 КМ 
(плаћен ПДВ по привременим ситуацијама по пројекту „Санација и  реконструкција водоводне мреже у 
општини Братунац “ . УИО врши поврат наведеног пореза ) 
        Издаци за дате зајмове износе 7.652КМ 
  – зајмови осталим непрофитним субјектима (Синдикална организација СШЦ Братунац)                                                
500КМ 
  –  зајмови дати радницима и одборницима 7152 КМ   (позајмице на плату и накнаде ) 
 -Примици од нефинансијске имовине  износе 327.679 КМ ,а односе се на   примитке по основу 
пореза на додату вриједност (поврат ПДВ-а од УИО по фактурама по пројекту „Санација и 
реконструкција водоводне мреже у општини Братунац“) 
   Примици од финансијске имовине износе 11.690КМ                                                        
 – примици од наплате зајмова датих осталим непрофитним субјектима 
 (Синдикална организација СШЦ Братунац   500 КМ, примици од наплате потрошачких зајмова датих 
радницима 7.152 КМ) 
  – примици од зајмова узетих од ентитета  износе 1.901.913КМ(фонд 05)-Реконструкција 
водоводне мреже и санација корита Крижевице                                         
 -Примитак од узетог зајма од банке –дио кредита(370.000КМ) у износу од 70.151КМ 
 -Примитак од рефундације отплаћених зајмова износи 6.000КМ 
 
-РЕАЛОКАЦИЈЕ 
 -Реалокације са Буџетске резерве извршене су у износу од 58.034,75КМ.Средства су потрошена 
за: 
-Санација куће Лазаревић Стевке у износу од 1.300КМ(кућа оштећена у пожару);Помоћ Николић 
Младену за санирање штете на гробљу  у износу од 1.280КМ;Помоћ Васић Горану за санирање штете од 
поплаве у износу од 500КМ;Помоћ Шарац Љуби за  наставак истраживачког рада у износу од 
5.000КМ,Помоћ породици Секулић Станка из Грабовачке ријеке за градњу куће у износу од 
1.300КМ;Помоћ за привремени смјештај  породицама  чије су куће оштећене у поплавама у износу од 
10.200КМ(породице Стојана Милинковића,Драгана Ћирковића,Дејана Симића,Слобе Ћирковић и 
Милована Ђурковића);Накнада штете  причињене у поплавама 2014године на засаду малина  Зарић 
Зорана у износу од 1113,75КМ;Накнада штете начињене на имовини Јовановић Саве,приликом 
регулације ријеке Крижевице, у износу од 300КМ;Награде ученицима ОШ и СШЦ у износу од 
1.750КМ.Награде најбољим студентима за Дан општине у износу од 2.000КМ,Помоћ породици Илић из 
Дубравица (дјеца без родитеља) за формирање засада малина у износу од 600КМ;Помоћ за обнову цркве 
у Хаџићима у износу од 3.000КМ;Помоћ породицама погинулих бораца ,ратних војних инвалида и 
цивилних жртава рата за израду тлоцрта стана и овјере уговора за откуп стана у износу од 
1.656КМ,Помоћ за финансирање овјере сагласности родитеља за одлазак ученика из Братунца у 
иностранство у износу од 300КМ;Средства за плаћање употребе спортске дворане СШЦ Братунац од 
стране ЖОК Братунац у износу од 6.380КМ и КК Братунац у износу од 9.300КМ;Средства за стипендије 
студентима у износу од 5.200КМ;Средства за штампање књиге Тришић Миладина у износу од 
500КМ;Награде најбољим каратистима општине Братунац у износу од 800КМ;Помоћ ФК Полет у износу 
од 1.000КМ;Помоћ за хуманитарну акцију „С љубављу храбрим срцима“у износу од 2.000КМ,Помоћ 
породици Николић Златана из Факовића(кућа уништена у пожару) у износу од 2.255КМ,Помоћ Николић 
Зорану за штете од поплава у износу од 300 КМ. 



 
  -Урађене су реалокације у оквиру и између буџетских корисника  у износу од 191.046,42 
КМ(2,87% од реализованих трошкова буџета у 2016години- од 6.662.087КМ).Реалокације су извршене у 
оквиру буџетске организације у износу 154.829,07КМ и између буџетских организација у износу од 
36.217,35КМ  
  
  Судски спорови 
  - По Информацији Правобланилаштва из Власенице против општине Братунац у 2016 години 
водило се  12 парничних,2извршна , 29управних и  5ванпарничних поступака. Општина Братунац 
затражила  је и 13 мишљења по разним предметима.Од парничних поступака рјешена су 2 предмета а  
остало је нерешено 10. Вредност нерјешених спорова је  410.612,60КМ(потенцијалне обавезе 
општине).Општина Братунац појављује се у 2 случаја као тужилац и то против 
ЗЗ“Пољопривредник“Братунац ради дуга од 15.000КМ (противизвршење-предмет у раду од 2011године) 
и против  Јахић Тије ради извршења у износу од 4.100КМ. 
 
- Готовина и готовински еквиваленти  
Стање на благајнама на дан  01.01.2016године износи 209,96КМ,а на дан 31.12.2016. године износи 
145КМ.Односи се на благајну Општинске управе. 
 
Преглед стања на банковним рачунима Општине Братунац на дан 31.12.2016. године износи : 
Р. Б. Опис Шифра 

рачуна 
Стање 
рачуна 
01.01.2016
године 

Стање 
рачуна 
31.12.2016
године 

1. ЈРТ Јединствени рачун трезора општине 
Братунац 

ЈРТ001 29.933,40 17.344,74 

2. Рачун за воде РПН001 6.688,48 15.858,72 

3. РПН Рачун посебних намјена за поврат и 
прекњижавање 

РПН002 69,98 571,07 

4. Рачун за донацију  ПредсједникаРС дјечјим 
вртићима 

РПН003 5,61 0,00 

5. РПН-Суфинансирање пројекта засада малина РПН004 50,00 50,00 

6. РПН-Фонд грантова РПН005 194,18 3.825,85 

7. РПН-Средства социјалне заштите РПН006 130.560,96 63.144,29 

8. РПН-Поступак експропријација некретнина РПН007 4.010,00 4.010 

9. Подрачун  КМ-Рачун донација  у страној 
валути 

РПН008  35.854,41 

10. 
 Девизни рачун-рачун донација 

ДРПН0
1 

 244.365,08 

11. Девизни рачун  162.17 121,54 

 У К У П Н О  171.674,78 385.145,70 

– Нефинансијска имовина у сталним средствима      

Укупна имовина општине Братунац и потрошачких јединица Трезора општине Братунац 
01.01.2016године износи 23.671.029КМ ,а на дан 31.12.2016године износи  33.655.573КМ.  

Почетно и завршно стање имовине 2016године 
                                                              01.01.2016.                   31.12.2016. 
-зграде и објекти                                19.087.653                    30.341.025 
-постројења и опрема                            935.158                          888.825 
-нематеријална произведена имов.        40.090                            48.490 
-драгоцјености                                                80                                   80 



-земљиште                                              766.583                       1.091.508 
-остала природна добра                           75.616                           75.616 
-нефинансијска имовина у стал. 
Средствима у припреми                     2.765.849                         930,609 
-аванси за неф. им.у стал.средств.                                              279.420 

Општинска управа Братунац исказала је нефинансијску имовину у сталним средствима у износу 
од 31.899.660,44КМ. 

У 2016. години су евидентиране и помоћи у натури у виду донација у опреми и улагања 
Министарства у инфраструктуру општине и то на дугорочно разграниченим приходима  и обухватају 
следеће: 

- улагања Министарства за расељена лица РС у путеве на територији општине Братунац 
(73.191,34),  

-донација Јапанске агенције за Међународну  сарадњу (ЈИЦА): материјала за поправку путева на 
територији општине Братунац (161.413,90 КМ),стакленик (27.000,00КМ),    мотор Грену Лабинп са 
вучном приколицом ( 6.000,00КМ), ротациона копачица (1.130,00); 

-донација од стране УНДП следеће опреме:леђни атомизер (982,80КМ), тример за траву 
(799,20КМ),пластеник,2 комада  (5.298,00КМ),водоводна мрежа са пумпном станицом (97.251,61 КМ ), 
ограда за расадник „Малина“ доо (38.346,75КМ)     

-Охфарм Италија, ронилачка опрема у вриједности:15.430,40КМ; 
-УНИЦЕФ БиХ, рачунар (1.175,00КМ), рачунар-сервер за умрежњавање:2.984,00КМ) 
-укњижена је садашња вриједност процијењене имовине:2.811.015,45КМ 

Завршни салдо конта 217121 износи 4.831.654КМ(Општинска управа 4.753.894,20 КМ) ,  с тим што се за 
износ годишње амортизације она смањују уз истовремено евидентирање на класи обрачунских прихода 
(7700).Центар за социјални рад исказао је стање на овом конту у износу од 24.744КМ,СШЦ Братунац 
17.887КМ и Обданиште „Радост“35.128КМ. 

- У току године, по извештају Министарства бораца РС укњижена је вриједност станова  у 
укупном износу од 3.414.841КМ,које је Министарство бораца искњижило из своје евиденције и пренело 
општини Братунац.  

-Ванбилансна актива износи 01.01.2016године 4.442.296КМ,а на дан 31.12.2016године  
5.460.121КМ,а састоји се  
 Опис 01.01.2016 31.12.2016 

1. Мјенице положене у банке и Министарства за 
дугорочне кредите  

3.377.162 3.747.162 

2. Одобрени а неповучени кредити 
 

653.825 

3. Гаранције – Регионална депонија Зворник 975.134 975.134 

4. JП”РАД“БРАТУНАЦ-гаранција  90.000 84.000 

 УКУПНО 4.442.296 5.460.121 

 
-Обавезе по дугорочним кредитима које доспијевају на наплату до годину дана на дан 31.12.2016. 

године износе 35.498 КМ. Ријеч је обавези која доспијева у наредној години по основу кредита за који је 
Општина Братунац дала гаранцију а односи се на кредит Свјетске банке за ЈКП“РАД“Братунац.Остао је 
дуг из 2015 године у износу од 2.224УСД и обавезе за 2016 и 2017годину у износу од по 8.454УСД 

-Обавезе за лична примања на крају године за општину Братунац и све потрошачке јединице 
исказане су у износу од 413.924КМ што је за 25.462КМ мање од  обавеза по истом  основу које су биле 
пренешене 2015. године (439.386 КМ) .На обавезе за бруто плате се односи 360.306 КМ а 53.618КМ се 
односи на обавезе за бруто накнаде. 

Обавезе за лична примања за бруто плате и бруто накнаде на дан 31.12.2016. године, по 
потрошачким јединицама износе: 
Р.Б. Опис Бруто плате Бруто накнаде Укупно 

1. Општинска управа 263.814 42.274 306.088 

2. Центар за социјални рад 38.130 6.105 44.235 

3. Дјечије обданиште „Радост” 58.362 3.761 62.123 

4. СШЦ Братунац  1.478 1.478 

 УКУПНО 360.306 53.618 413.924 



 
Пренешене обавезе се односе на бруто плату за новембар и  децембар 2016. године а бруто 

накнаде се односе на пренешени топли оброк за новембар и децембар за раднике Општинске управе и 
превоз за раднике СШЦ  за новембар и децембар 2016. годину.Центар за социјални рад и Обданиште 
пренели су 3 плате и три топла оброка из 2016године(октобар,новембар и децембар) 
 

-Обавезе из пословања на крају године обухватају обавезе свих потрошачких јединица. Све 
обавезе се односе на обавезе из пословања у земљи и износе 982.354КМ(обавезе на дан 01.01.2016године 
износе 893.170КМ).Обавезе Општинске управе износе 453.451КМ,  Центра за социјални рад 
472.575КМ,Обданишта „Радост“ 21.779КМ,СШЦ Братунац 27.434,Народне библиотеке 7.115КМ.   

- Обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите  износе 206.682 
КМ(01.01.2016године 218.939КМ) 

Мишљења смо да су обавезе за дознаке  на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета  
Републике,општина и градова а које се односе на обавезе Центра за социјални рад Братунац погрешно 
књижене на  конта групе  223 (обавезе из пословања)умјесто на групу конта 225и то у износу од 
455.586,69КМ.                                                                                                               

У билансу стања су исказане укупне дугорочне финансијске обавезе у износу од  3.297.248 КМ.  
У структури ових обавеза2.601.433,15КМ чине обавезе према Министарству финансија а које се односе 
на Реконструкције  и доградње  система водоснабдјевања и канализације у општини Братунац. Обзиром 
да се општина Братунац није могла задужити код међународних финансијских институција то је за њу (и 
друге општине) урадила Влада Републике Српске која уједно и плаћа фактуре добављача по основу овог 
пројекта (општина је дужна само да плаћа ПДВ у запримљеним фактурама на који има право на поврат). 
У моменту када Министарство финансија плаћа фактуру извођачу радова, према упутству Министарства 
финансија, општина евидентира дугорочну обавезе према Министарству финансија.                                                                                        
Општина Братунац задужила се код ЕИБ по пројекту Опоравка од поплава на износ од 
318.752,61КМ(повучен дио одобреног кредита од 639.000КМ).Носилац Пројекта је Министарство 
пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске,а сва повлачења средстава врше се преко 
Министарства финансија РС.Општина Братунац има обавезу у износу од 203.911,60КМ по кредиту 
Свјетске банке за ЈП“РАД“Братунац.Отплата кредита врши се преко Министарства пољопривреде 
шумарства и водопривреде РС. 

Остатак дугорочних обавеза у износу од 173.151 КМ чини  дугорочни кредит  код домаћих 
финансијских институција(НЛБ Банка а.д.),а односи се на развој пољопривреде у општини Братунац. 

-Дугорочно разграничени приходи у износу од 4.831.654 КМ(01.01.2016године износе 
3.606.927КМ) односе се  на нефинансијску имовину стечену без одлива средстава, тј. путем донација.  
Стање дугорочно разграничених прихода по корисницима на дан 31.12.2016. године: 
Р.Б. Потрошачка јединица Износ 

1. Обданиште „Радост“ 35.128 

2. Општинска управа 4.753.894 

3. Центар за социјални рад 24.744 

4. Средњошколски центар 17.887 

 УКУПНО 4.831.654 

- Трајни извори средстава  

У  2016. години општина Братунац    исказала је трајне изворе средстава у износу од 
4.199.329КМ,увећане за 276.495 КМ у односу на 2015 годину.Трајни износи средстава Обданишта износе 
18.652КМ,Народне библиотеке 88.634КМ,Општинске управе 4.092.043КМ од чега се на учешће у 
акцијама контролисаних ентитета односи 2.380.334КМ(ЈП „РАД“Братунац -2.271.374КМ  и АД „Градска 
чистоћа“Братунац-108.960КМ)                                                                                                                                    

-Финансијски резултат ранијих година износи 15.918.462КМ   и виши је за 1.262.740КМ у односу 
на 2015годину. 

-Финансијски резултат текуће године износи 7.186.141КМ и виши је у односу на 2015годину за 
5.918.026КМ .На резултат је утицало укњижавање пренијетих борачких станова у износу од 3.414.841КМ 
и укњижене имовине пренијете од стране Основних школа у износу од 2.811.015,45КМ. 
 
 
 



 Напомена (специфичности за 2016 годину):  
~ у 2014 години је започет пројекат „Санација и реконструкција водоводне мреже у општини Братунац“. 
По меморандуму о реализацији пројекта предвиђена финансијска конструкција пројекта  је: из кредита 
Европске инвестиционе банке (50%), од бесповратних средстава Европске уније (35%) и остатак 
средстава чини претходно финансирање општине (15%). Општина је потписала са Министарством 
финансија уговор о кредиту на износ од 2.738.162 КМ од чега је у 2014 год. повучена прва транша за 
трошкове супервизије у износу од 22.238,38 КМ. До краја 2016 године је повучен износ кредита од 
2.601.433,15КМ по основу испостављених привремених ситуација од извођача радова и по основу 
трошкова супервизије који се расподјељују по општинама-учесницама овог пројекта а које су прихватиле 
да се ови трошкови финансирају из кредитних средстава. Општина је  са Министарством финансија 
потписала и уговор о преносу грант средстава у износу од 1.916.713,40 КМ од чега су у 2015 год. 
утрошена средства у износу од 977.644 КМ а по основу испостављених привремених ситуација од 
извођача радова. Општина из сопствених средстава исплаћује расходе по основу ПДВ-а по ситуацијама 
које се финансирају из кредитних средстава. 
  
      Скупштина Општине Братунац је 14.05.2015 године донијела Одлуку о кредитном задужењу 
Општине Братунац  за развој пољопривреде.Износ задужења је 370.000КМ.Средства кредита употребиће 
се за финансирање изградње система за наводњавање и одржавање и управљање изграђеним системима у 
износу од 150.000КМ,за финансирање куповине земљишта за формирање расадника јагодичастог и 
дрвенастог воћа  у износу од 150.000КМ,за израду пројектне документације за уређење  рјечних корита 
ради заштите од поплава у износу од  70.000КМ. 
До 31.12.2016 године повучена су средства кредита у износу од 173.151КМ.За куповину земљишта 
повучена су средства у износу од 131.148КМ.За израду и ревизију пројектне документације потрошена 
су средства у износу од 42.003КМ док средства за финансирање система за наводњавање нису уопште 
повучена јер процедуре, које проводи Министарство пољопривреде,водопривреде и шумарства РС преко 
Свјетске банке, нису завршене до 31.12.2016године.У периоду 01.01-31.12.2016године плаћане су само 
обавезе по основу интеркаларних камата на повучена средства кредита. 
      Општина Братунац преузела је обавезу финансирања отплате кредита у износу од 600.000КМ  
путем гранта за изградњу зграде Дома здравља у Братунцу. У периоду 01.01-31.12.2016године уплаћена 
су средства за отплату интеркаларне камате а од  29.08.2016године и за  отплату мјесечних ануитета што 
износи  77.284КМ. 
     Општина Братунац је у 2016години донијела Одлуку о кредитном задужењу за капиталне 
пројекте на територији општине Братунац у износу од 1.400.000КМ.На изградњу система за 
наводњавање и одржавање и управљање системима утрошиће се 1.200.000КМ,а за куповину земљишта за 
изградњу приступних путева код новог моста Братунац -Љубовија,куповину земљишта за проширење 
градског гробља,проширење корита ријека и улица и градњу зграда утрошиће се 200.000КМ.Кредит ће 
бити повучен у 2017години. 
       
     
 
               ОБРАЂИВАЧ                                                   ПРЕДЛАГАЧ                                                       
   ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

На основу члана 33. и 60. Статута општине Братунац – пречишћени текст („Службени билтен 
општине Братунац“ бр. 04/05 и 5/16.) и члана 114. Пословника о раду Скупштине општине Братунац 
(„Службени билетн општине Братунац“ бр.4/05) на шестој редовној сједници Скупштине општине 
Братунац, одржаној дана 30.05.2017. године  доноси се следећи: 

 
 

 З А К Љ У Ч А К 
 

1. Покреће се кривчни поступак против одговорних лица - госпође  Славице Јовановић и осталих 
одборника и лица СО-е Братунац и Предсједника Комисије за утврђивање сукоба интереса у 
органима власти Републике Српске, госпође Обренке Слијепчевић, као и осталих одговорних 
чланова Комисије. 

2. Кривични поступак против именованих се покреће због злоупотребе службеног положаја. 
3. Овлашћује се општина Братунац да ангажује адвоката који ће покренути кривични поступак 

против наведених лица. 
4. Овлашћује се Предсједник СО-е Братунац да о свему обавјести Министарство управе и локалне 

самуправе и Централну изборну Комисију. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Одборник Скупштине општине Братунац и Предсједник кулуба одборника СНСД-а Бртунац, 
госпођа Славица Јовановић и Предсједник Комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти 
Републике Српске, госпођа Обренка Слијепчевић су злоупотребиле службени положај јер су своје 
приватне везе искористиле за нарушавање међуљудксих односа  и ставрање лоше политичке сарадње 
међу одборницима Скупштине општине Братунац. Постоје докази о сталном телефонском контактирању 
претходно именованих, а све у циљу пријављивања и покретања поступка сукоба интереса појединим 
одборницима Скупштине општине Братунац.  

Такође постоје докази и изјаве да су одборник Славица Јовановић као и други одборници из 
опозиције обећали „потенцијалним“ кандидатима са листе за одборнике да ће „завршити сукоб интереса 
појединим одборницима користећи своје приватне везе са Предсједником Обренком Слијепчевић“ уз 
услов да кандидати за одборнике, којима је то обећано, када дођу до одборничком мандата стану уз 
опозицију и на тај начин праве неку нову скупштинску већину. 

Такође постоје основане сумње објективности рада Предсједника комисије за  утврђивање сукоб 
интереса у органима власти РС јер поједини одборници у Скупштини општине Братунац унапријед знају 
да ће појединцима бити узет мандат и да је донијето Рјешење о утврђивању постојања сукоба интереса и 
то 10-ак дана прије него што стигне на адресу наведених одборника. 

Комисија за сукоб интереса ради искључиво телефонскоим путем  и на тај начин одржава 
сједнице, а Предсједник комисије, госпођа Обренка Слијепчевић не доставља потпуну документацију 
свим члановима Комисије и на тај начин их доводи у директну заблуду и злоупотребљава поједине 
чланове Комисије поводом појединих одборника и постојања сукоба интереса, што могу потврдити и 
чланови Комисије о утврђивању сукоба интереса у органима власти РС. 

Докази претходно наведене тврдење су јасно видљиви из Рјешења о утврђивању постојања 
сукоба интереса одборницима гдје су таксативно набројани документи које су именовани доставили 
Комисији о утврђивању сукоба интереса у органима власти РС а нису навдена обавјештења о отклањању 
сукоба и интереса, односно нису узели у разматрање Одлуку Скупштине општине Братунац о 
разрјешењу, као ни то да Скупштина општине Братунац не примењује систем појединачног гласања. 
Одлука је донијета искључиво на оснву изјава одборника од који поједини нису ни били присутни на 
Скупштини када су се разматрале спорне тачке дневаног реда а дали су изјаву о постајању сукоба 
интереса. 

 
 
 



 
 
 
Други разлог основаности постојања сумње због злоуптребе службеног положаја Обренке 

Слијепчевић је упараво тај што различито поступа у истим правним ставрима и на тај начин нарушава 
општи интерес Скупштине општине Братунац, односно одборнике свјесно доводи у заблуду и улива им 
страх за шта могу гласати а за шта не, јер је у истим правним ставрима различито поступала. 

Најбољи примјер ове тврдње је то што је 2010. године донијето Рјешење од стране истог 
предсједника Комисије за утврђивање постојања сукоба интереса у органима власти Републике Српске, 
госпође Обренке Слијепчевић, и то по пријави истог одборника Славице Јовановић, да одборници који су 
и данас пријављени и то по истом основу као и 2010. године нису у сукобу интереса а данас су у 
поступку утврђивања постојања сукоба интереса. 

О свему претходно наведеном обавјестиће се  Министарство управе и локалне самоуправе како 
би се обезбједио законитост рада Комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике 
Српске и спријечила могућа блокада рада локалне скупштине од стрне Комисије и злоупотреба 
приватних веза појединих одборника и Предсједника комисије за сукоб интереса. 
Поред претходно наведеног овјештава се и Централна изборна комисија да се већ дужи период врши 
мобинг и притисак на поједине одборнике, а све са циљем претње узимања мандата и злоуптребе Закона 
о спречавању сукоба интереса ради постизања и ставрања нове скупштинске већине 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                               ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                                ОПШТИНЕ 
Број: 01-022-216/17                                                                      
Братунац, 30.05.2017. године                                                                        Ћазим Јусуповић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2016 ГОДИНЕ  
                                      БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2016 ГОДИНУ -ОПШТИ ДИО 

Економски    Буџет  Остварено Индекс       

код 
 О П И С 

за 2016год. 01.01-31.12.2016 4/3.       

1   2 3 4 5       
  

 
А.БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 6384300 6358260 1,00       

710000 
 

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 5055900 5315261 1,05       
  711000 Приходи од пореза на доходак и добит 100 301 3,01       
  712000 Доприноси за социјално осигурање 0 0         
  713000 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјел. 500000 582519 1,17       
  714000 Порези на имовину 353000 202885 0,57       
  715000 Порези на промет производа и услуга 300 2271 7,57       
  717000 Индиректни порези дозначени од УИО 4200000 4527285 1,08       
  719000 Остали порески приходи 2500 0 0,00       

720000 
 

Непорески приходи 993500 643537 0,65       
  

  
0   

       
  721000  Приходи од финан.и нефин.имовине и поз.курс.раз. 80000 38905 0,49       
  722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 840000 568143 0,68       
  723000 Новчане казне 500 400 0,80       
  729000 Остали непорески приходи 73000 36089 0,49       

730000   Грантови  11900 35300 2,97       
  731000 Грантови  11900 35300 2,97       

780000   Трансфери између буџетских јединица  323000 364162 1,13       
  781000 Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти 323000 364162 1,13       
  782000 Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 0 0         
    Б.БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 5936700 5633062 0,95       

410000   Текући расходи 5836700 5633062 0,97       
  411000 Расходи за лична примања 2301000 2250842 0,98 

        412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 1541200 1439895 0,93 
      

  413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 101000 38713 0,38       
  414000 Субвенције 191000 185235 0,97       
  415000 Грантови 703000 662373 0,94       
  416000 Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 0 0         
    општина и градова 999500 1056004 1,06       
  417000 Дознаке на име социјалне заштите које  исплаћују институције обавезног 0 0         
    социјалног осигурања 0 0   

      
480000   Трансфери између буџетских јединица 0 0         



  481000 Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти 0 0         
  482000 Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 0 0         
    Буџетска резерва 100000 0 0,00       
    В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 447600 725198 1,62       
      0   

       
    Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II) -385600 -432560 1,12       

810000   I.Примици за нефинансијску имовину 850000 327679 0,39       
510000   II Издаци за нефинансијску имовину 1235600 760239 0,62       

    Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 62000 292637 4,72       
    Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З) -62000 -180944 2,92       
    Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II) 0 4038         

910000   I Примици од финансијске имовине 5500 11690 2,13       
  911000 Примици од финансијске имовине 5500 11690 2,13       

610000   II Издаци за финансијску имовину 5500 7652 1,39       
  611100 Издаци за финансијску имовину 5500 7652 1,39       
    Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) -68000 -190982 2,81       
      0   

       
920000   I Примици од краткорочног и дугорочног задуживања 258000 70151 0,27       

  921000 I Примици од краткорочног и дугорочног задуживања 258000 70151 0,27       
620000   II Издаци за отплату дугова 326000 261133 0,80       

  621000 Издаци за отплату дугова 326000 261133 0,80       
920000   З. Примици од рефундације отплаћених зајмова 6000 6000 1,00       

  921000 Примици од рефундације отплаћених зајмова  6000 6000 1,00       
    И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 0 0         
      0     

      
    Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) 0 111693         
            

      

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

      



 
БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2016 ГОДИНУ-БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 

    И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ             

Економски    Буџет  Остварено Индекс       

код    О П И С 
за 2016год. 01.01-31.12.2016 4/3.       

1   2 3 4 5       
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 6384300 6358260 1,00       

710000   П о р е с к и    п р и х о д и 5055900 5315261 1,05       
711000   Приходи од пореза на доходaк и добит 100 301 3,01       

  711100 Порези на доходак 100 301 3,01       
  711200 Порези на добит правних лица 0 0         
  711300 Порези на приходе од капиталних добитака 0 0         

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

713000 Порези на лична примања и приходе од самосталне дјелатности 500000 582519 1,17       
  713100 Порези на лична примања и приходе од самосталне дјелатности 500000 582519 1,17       

714000 Порези на имовину 353000 202885 0,57       
  714100 Порези на имовину 351000 198556 0,57       
  714200 Порези на наслеђе и поклоне 1000 1788 1,79       
  714300 Порези на финансијске и капиталне трансакције 1000 2541 2,54       
  714900 Остали порези на имовину             

715000   Порези на промет производа и услуга 300 2271 7,57       
  715100 Порези на промет производа и услуга 300 2271 7,57       
  715300 Акцизе             

717000 
 

Индиректни порези дозначени од УИО 4200000 4527285 1,08       
  717100 Индиректни порези дозначени од УИО 4200000 4527285 1,08       

719000 
 

Остали порески приходи 2500 0 0,00       
  719100 Остали порески приходи 2500   0,00       

720000 Н е п о р е с к и    п р и х о д и 993500 643537 0,65       

721000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика 80000 38905 0,49       

  721100 Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права 0           
  721200 Приходи од закупа и ренте 80000 38905 0,49       



  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 ефективних позитивних курсних разлика 0           
  721900 Остали приходи од имовине 0           

722000 
 

Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 840000 568143 0,68       
  0   

       
  722100 Административне накнаде и таксе 70000 72302 1,03       
  722200 Судске накнаде и таксе 0           
  722300 Комуналне накнаде и таксе 200000 130187 0,65       
  722400 Накнаде по разним основама 450000 224430 0,50       
  722500 Приходи од пружања јавних услуга 120000 141224 1,18       

723000 Новчане казне 500 400 0,80       
  723100 Новчане казне 500 400 0,80       

729000  
Остали непорески приходи 73000 36089 0,49       

  729100 Остали непорески приходи 73000 36089 0,49       
730000 

 
Г р а н т о в и 11900 35300 2,97       

731000 
 

Грантови 11900 35300 2,97       
  731100 Грантови из иностранства 0           

  731200 Грантови из земље 11900 35300 2,97       
780000  

 Т р а н с ф е р и   и з м е ђ у  б у џ е т с к и х   ј е д и н и ц а  323000 364162 1,13       
    

0   
       

781000 Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа 323000 364162 1,13       
  781100 Трансфери заједничким институцијама 0 0         
  781200 Трансфери ентитету 0 0         
  781300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 323000 364162 1,13       
  781400 Трансфери мјесним заједницама 0 0         
  781500 Трансфери фондовима 0 0         
  781900 Трансфери осталим нивоима власти 0 0         

782000  
Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 0 0         

  782100 Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 0 0         
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 850000 327679 0,39       

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  850000 327679 0,39       
811000 

 
Примици за произведену сталну имовину 500000 0 0,00       

  811100 Примици за зграде и објекте 500000   0,00       
  811200 Примици за постројења и опрему             
  811300 Примици за биолошку имовину 0 0         
  811900 Примици за осталу произведену имовину 0 0         



812000 
 

Примици за драгоцјености 0 0         
  812100 Примици за драгоцјености 0 0         

813000 
 

Примици за непроизведену сталну имовину 50000 0 0,00       
  813100 Примици за земљиште 50000   0,00       
  813200 Примици за подземна и површинска налазишта 0 0         
  813300 Примици за остала природна добра 0 0         
  813900 Примици за осталу непроизведену имовину 0 0         

814000 
 

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

  814100 Примици од продаје имовине намјењене продаји и обустављених пословања 0 0         
815000 

 
Примици за стратешке залихе 0 0         

  815100 Примици за стратешке залихе 0 0         
816000 

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

  816100 Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 0 0         
817000 

 
Примици по основу пореза на додату вриједност 300000 327679 1,09       

  817100 Примици по основу пореза на додату вриједност 300000 327679 1,09       
    УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 7234300 6685939 0,92       

  
            

 

БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2016 ГОДИНУ-БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ             

Економски    Буџет  Остварено Индекс       

код    О П И С 
за 2016год. 01.01-31.12.2016 4/3.       

1   2 3. 4 5       
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ             

410000 
 

Текући расходи 5836700 5633062 0,97       
411000 

 
Расходи за лична примања 2301000 2250842 0,98       

  411100 Расходи за бруто плате 1883000 1895579 1,01       
  411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 418000 355263 0,85       

412000 
 

Расходи по основу кориштења робе и услуга 1541200 1439895 0,93       
  412100 Расходи по основу закупа 7800 4880 0,63       
  412200 Расходи по основу утрошка енергије,комуналних,комуникационих и тран.услуга 175900 166439 0,95       
  412300 Расходи за режијски материјал 52700 43559 0,83       
  412400 Расходи за материјал за посебне намјене 50000 34760 0,70       
  412500 Расходи за текуће одржавање 169000 150600 0,89       
  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи и ин. 61000 50329 0,83       



  412700 Расходи за стручне услуге 60400 45988 0,76       
  412800 Расходи за услуге одржавање јавних површина и заштите животне средине 255000 224911 0,88       

  412900 Остали расходи по основу коришћења робе и услуга 709400 718430 1,01       
413000   Расходи финансирања и други финансијски трошкови 101000 38713 0,38       

  413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности 0 0         
  413200 Расходи финансирања по основу финансијских деривата 0 0         
  413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 94000 36941 0,39       
  413400 Расходи по основу камата на примљене зајмове у иностранству 0 0         
  413500 Расходи по основу камата на одобрене,а нереализоване зајмове 0 0         
  413600 Расходи по основу камата на преузете зајмове 0 0         
  413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова 1000 500 0,50       
  413800 Расходи по основу ефективних негативних курсних разлика 0 0         
  413900 Расходи по основу затезних камата 6000 1272 0,21       

414000 
 

Субвенције 191000 185235 0,97       
  414100 Субвенције 191000 185235 0,97       

415000 
 

Грантови 703000 662373 0,94       
  415100 Грантови у иностранство 0 0         
  415200 Грантови у земљи 703000 662373 0,94       

416000 
 

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике 999500 1056004 1,06       
  416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике,општина и градова 853500 914314 1,07       
  416200 Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања које се исплаћују 0 0         
  из буџета  Републике,општина и градова 0 0         
  416300 Дознаке пружаоцима услуга социјалне зажтите које се исплаћују из буџета Републике, 

  општина и градова 146000 141690 0,97       
  416900 Остале дознаке  на име социјалне заштите које се исплаћују из Буџета Републике, 0 0         
  општина и градова 0 0         

480000 
 

Т р а н с ф е р и  и з м е ђ у  б у џ е т с к и х  ј е д и н и ц а 0 0         
  481100 Трансфери заједничким институцијама 0 0         
  481300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 0 0         
  481500 Трансфери фондовима 0 0         

482000 
 

Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 0 0         
  482100 Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 0 0         
**** Буџетска резерва 100000 0 0,00       
  **** Буџетска резерва 100000 0 0,00       
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1235600 760239 0,62       

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 1235600 760239 0,62       
511000 

 
Издаци за произведену сталну имовину   775100 348774 0,45       

  511100 Издаци за прибављање зграда и објеката 390000 246117 0,63       



  511200 Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 148700 37066 0,25       
  511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 3400 0 0,00       
  511500 Издаци за биолошку имовину 0 0         
  511600 Издаци за инвестициону имовину 0 0         
  511700 Издацу за нематеријалну непроизведену имовину 48000 10647 0,22       

512000 
 

Издаци за драгоцјености 500 0 0,00       
  512100 Издаци за матичне књиге 500 0 0,00       

513000 
 

Издаци за непроизведену сталну имовину   150000 94652 0,63       
  513100 Издаци за прибављање земљишта 150000 94652 0,63       
  513700 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 0 0         

516000 
 

Издаци за залихе материјала,робе и ситног инвентара,амбалаже и сл. 10000 2660 0,27       
  516100 Издаци за залихе материјала,робе и ситног инвентара,амбалаже и сл. 10000 2660 0,27       

517000 
 

Издаци по основу пореза на додату вриједност 300000 314153 1,05       
  517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 300000 314153 1,05       
    УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 7172300 6393302 0,89       

 
            

БУЏЕТОПШТИНЕ 
БРАТУНАЦ ЗА 
2016 ГОДИНУ-

ФИНАНСИРАЊЕ 
  

      
      

Економски О п и с Буџет  Остварено Индекс       

код 
  

за 2016год. 01.01-31.12.2016 4/3.       

      5. 4 5 
      

1   2 3. 4. 5.       
  ФИНАНСИРАЊЕ -62000 -180944 2,92       
  НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0 4038         

910000 Примици од финансијске имовине 5500 11690 2,13       
911000 Примици од финансијске имовине 5500 11690 2,13       

  911400 Примици од наплате датих зајмова 5500 11690 2,13       
610000 Издаци за финансијску имовину 5500 7652 1,39       
611000 Издаци за финансијску имовину 5500 7652 1,39       

  611200 Издаци за акције и учешће у капиталу 0 0         
  611400 Издаци за дате зајмове 5500 7652 1,39       
  

 
    

       
  НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ -62000 -184982 2,98       

920000 Примици од задуживања 264000 76151 0,29       
921000 Примици од краткорочног и дугорочног  задуживања 258000 70151 0,27       



  921000 Примици од краткорочног задуживања 0 0         
  921000 Примици од дугорочног задуживања 258000 70151 0,27       

620000 Издаци за отплату дугова 0 0         
621000 Издаци за отплату дугова 326000 261133 0,80       

  621100 Издаци за исплату главнице по хартијама од вриједности 0 0         
  621300 Издаци за отплату главнице примљених заjмова у земљи 316000 261133 0,83       
  621400 Издаци за отплату главнице примљених заjмова из иностранства 0 0         
  621500 Издаци за отплату главнице преузетих зајмова 0 0         
  621600 Издаци за отплату  зајмова који се рефундирају 0 0         
  621900 Издаци за отплату  осталих дугова 10000 0 0,00       

920000 Примици од задуживања 6000 6000 1,00       
921000 Примици од рефундације отплаћених зајмова 6000 6000 1,00       

  921300 Примици од рефундације отплаћених зајмова 6000 6000 1,00       

 
            

 
            

БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2016 ГОДИНУ-ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА 

Економски О п и с Буџет  Остварено Индекс       

код 
  

за 2016год. 01.01-31.12.2016 4/3. 
      

1   2 3. 4 5       
    Назив потрошачке јединице:Стручна служба Скупштине општине              

410000 
 

Текући расходи 320000 290847 0,91       
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 305000 275847 0,90       

  412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног врем. 305000 275847 0,90       
  412900 Расходи за бруто плате скупштинских посл. и одборн. 285000 270638 0,95       
  412900 Расходи за бруто накнаде за скупштинске комисије 20000 5209 0,26       

415000 Грантови у земљи 15000 15000 1,00       
  415200 Накнаде парламентарним странкама 15000 15000 1,00       
  Буџетска резерва 100000 0 0,00       
  Буџетска резерва 100000   0,00       

    Укупно потрошачка јединица 0015110 420000 290847 0,69       
Назив потрошачке јединице: Територијална  ватрогасна јединица Братунац             

  410000 Текући расходи 8000 6195 0,77       
1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 8000 6195 0,77       



  412400 Набавка специјалног материјала за ватрогасну службу 4000 1754 0,44       
  412500 Расходи за текуће одржавање осталих грађ.објеката и опреме 4000 4441 1,11       

2. 511000 Трошкови за набавку основних средстава 77000 1747 0,02       
  511300 Набавка опреме 77000   0,00       
  516100 Издаци за залихе материјала,робе и ситног инвентара 0 1747         
  516100 Издаци за залихе материјала,робе и ситног инвентара   1747         
    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015125 85000 7942 0,09       

Назив потрошачке јединице: Одјељење за општу управу              
  410000 Текући расходи 649900 631665 0,97       
1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 577900 563780 0,98       
  412100 Расходи за закуп пословних објеката и простора  2800 2720 0,97       
  412200 Расходи по основу утрошка енергије 40000 38124 0,95       
  412200 Расходи за комуналне услуге 39000 43713 1,12       
  412300 Расходи за режијски материјал 35000 33155 0,95       
  412400 Расходи за материјал за посебне намјене 3000 705 0,24       
  412500 Расходи за текуће одржавање зграда 3000 2087 0,70       
  412500 Расходи за текуће одржавање опреме 35000 10802 0,31       
  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи и ин. 5000 6163 1,23       
  412600 Расходи по основу утрошка горива 30000 28018 0,93       
  412700 Расходи за услуге финансијског посредовања и осиг. 8500 8248 0,97       
  412700 Расходи за услуге информисања и медија 35000 24646 0,70       
  412700 Расходи за правне и адм. услуге 10000 7244 0,72       
  412700 Расходи за медицинске и лабораторијске усл. 500   0,00       
  412700 Расходи за трошкове одрж. лиценци(трезор) 3100 3322 1,07       
  412900 Расходи по основу репрезентације 11000 10883 0,99       
  412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 6000 4170 0,70       
  412900 Расходи по судским рјешењима 70000 119333 1,70       
  412900 Расходи по основу поврата и прекњ. пореза и доприн. 1000 8076 8,08       
  412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 90000 127662 1,42       
  412900 Трошкови свечаности и прослава 7000 3520 0,50       
  412900 Расходи по основу допр.за професионалну рех. инвал. 3000 3136 1,05       
  412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 15000 2711 0,18       
  412900 Остали непоменути расходи 25000 10271 0,41       
  412900 Tрошкови противградне заштите 18000 18000 1,00       
  412900 Трошкови изборне комисије и одржавања избора 62000 37010 0,60       
  412900 Средства за хигијеничарску службу 20000 10062 0,50       



2. 413900 Расходи по основу затезних камата у земљи 4.000 450 0,11       
  413900 Расходи по основу затезних камата у земљи 4000 450 0,11       

3. 415000 Грантови 68.000 67.435 0,99       
  415200 Општинска борачка организација Братунац 35000 35395 1,01       
  415200 Општинска организација породица заробљених и погинулих              
  бораца и несталих цивила Братунац 14000 14040 1,00       
  415200 Средства за удружење погинулих и несталих цивилних жртава              
  рата Бошњака 11000 11000 1,00       
  415200 Удружење несталих лица Братунац-Сребреница 2000 2000 1,00       
  415200 Средства за удружење логораша регије Бирач Братунац 6000 5000 0,83       

4. 511000 Трошкови за набавку постројења и опреме 42.400 16.934 0,40       
  511300 Набавка опреме 40000 16934 0,42       

  511400 Издаци за инвестиционо одржавање   опреме 2400   0,00       

5. 512000 Издаци за драгоцјености 500 0 0,00       

  512100 Издаци за матичне књиге 500   0,00       

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015130 692.800 648.599 0,94       
Назив потрошачке јединице: Одјељење за финансије             

  410000 Текући трошкови 1.925.000 1.883.975 0,98       
1. 411000 Расходи за лична примања 1.925.000 1.883.975 0,98       

  411100 Расходи за бруто плате 1.558.000 1.568.148 1,01       
  411111 Расходи за основну плату-нето 940000 962810 1,02       
  411112 Средства за плате приправника             
  411190 Расходи за порезе и доприносе на плату 618000 605338 0,98       
  411200 Расх. за бруто накнаде трош. и осталих лич. прим..зап. 367.000 315.827 0,86       
  411200 Расходи за накнаде за топли оброк и регрес 193000 166376 0,86       
  411200 Расходи за отппремнине,награде и једнократне помоћи 30000 37232 1,24       

  411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 144000 112219 0,78       
2. 611400 Издаци за дате зајмове 5.000 7.152 1,43       

  611400 Издаци за зајмове дате физичким лицима 5000 7152 1,43       
    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015140 1.930.000 1.891.127 0,98       
  0   

         0   
       

              

Назив потрошачке јединице: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности             
  410000 Текући расходи 1.130.000 1.116.981 0,99       



1. 412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 10.000 0 0,00       
  412400 Расходи за материјал за посебне намјене 10.000 0 0,00       
  412440 Расходи за материјал за потребе цивилне заштите 10000   0,00       

2. 414100 Субвенције нефинансијским субјектима 191.000 185.235 0,97       
  414100 Субвенције за информисање 1000   0,00       
  414100 Субвенције за јавна предузећа-Дом здравља 78000 41563 0,53       
  414100 Субвенције за Културни центар 72000 71400 0,99       
  414100 Субвенције за Туристичку организацију 40000 72272 1,81       

3. 415200 Грантови непрофитним субјектима у земљи 620.000 579.938 0,94       
  415200 Средства за регату" Дрински слалом" 18000 5632 0,31       
  415200 Средства за Моторијаду 10000 10000 1,00       
  415200 КУД Младост 20000 5000 0,25       
  415200 Финанс.програма удружења пензионера 20000 21000 1,05       
  415200 Средства за културу 4000 4500 1,13       

  415200 Средства за спорт (спортски савез) 140000 170376 1,22       
  415200 Средства за омладину- програми 4000   0,00       
  415200 Иницијална средства за развој пољопривреде 30000 9147 0,30       
  415200 Средства за рад "Малина-Братунац"ДОО Кравица 140000 139000 0,99       
  415200 Средства за сајам "Дани малине" 35000 44729 1,28       
  415200 Средства за вјерске заједнице 9000 9674 1,07       
  415200 Средства за Основне школе 15000 16362 1,09       
  415200 Остала удружења 15000 12257 0,82       
  415200 Средства за запошљавање младих 20000   0,00       
  415200 Средства за синдикат органа управе општине 9000 7500 0,83       
  415200 Средства за ОО Црвени Крст Братунац 8000 8000 1,00       
  415200 Средства за удружење "Бебац"Братунац 8000 7980 1,00       
  415200 Средства за адаптацију вјерских објеката 15000 17994 1,20       
  415200 Средства за изградњу зграде Дома здравља 100000 77284 0,77       
  415200 Капитални грантови за ОШ и Регионалну депонију Зворник   13503         

4. 416100 Дознаке грађанима 309.000 351.808 1,14       
  416100 Стипендије студентима 115000 120200 1,05       

  416100 Грантови појединцима 55000 85516 1,55       
  416100 Помоћи за ученике слабог материјалног стања 10000 5100 0,51       
  416100 Средства за стимулисање раста наталитета 18000 21900 1,22       

  416100 Помоћ за избјегла и расељена лица и повратнике 90000 119092 1,32       
  416100 Помоћ за куповину плацева породицама чије су куће оштећене у поплавама 20000   0,00       
  416300 Дознаке пружаоцима услуга избјеглим и расељеним лицима 1000   0,00       

  
  

    
       



6. 611400 Издаци за дате зајмове 500 500 1,00       
  611400 Издаци за дате зајмове 500 500 1,00       
    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015150 1.130.500 1.117.481 0,99       

    Назив потрошачке јединице: Одјељење за простор.уређ. и стамб. комун. дјелатност             
  410000 Текући расходи 364.000 346.050 0,95       

1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 364.000 346.050 0,95       
  412200 Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције 3500 3486 1,00       
  412500 Расходи за текуће одржавање објеката друм.саобраћаја и корита водотока 80000 117653 1,47       
  412500 Расходи за одржавање и санацију јавне расвјете 25000   0,00       
  412700 Расходи за услуге израде пројектне док. и надзор 500   0,00       
  412800 Расходи за услуге зимске службе 15000 7365 0,49       
  412800 Трошкови уличне расвјете- ел. енергија 135000 135631 1,00       
  412800 Расходи за услуге чишћења јавних површина 85000 75883 0,89       
  412800 Средства за комуналну дјелатност-кишна кан. 8000   0,00       
  412800 Средства за комуналну дјелатност-градско зел 6000 6032 1,01       
  412800 Расходи за усл.зашт. животне средине-управљање отпадом 5000   0,00       
  412800 Средства за интервенције ком.полиције и инсп. 1000   0,00       

2 511000 Издаци за произведену сталну имовину 1.085.700 712.931 0,66       
2.1. 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објек. 390.000 237.622 0,61       

  511100 Набавка грађевинских објеката(суфинансирање пројеката са             
   међународним организацијама и ресорним Министарствима 160000 152694 0,95       
  511190 Изгр. бунара, канала и хидромелиорационих система у МЗ 150000   0,00       
  511190 Изградња јавне расвјете  30000 40967 1,37       
  511190 Изградња  водовода, и заштита изворишта   43961         
  511190 Изградња капеле и пратећих објеката  на градском гробљу 50000   0,00       

2.2. 511200 Издаци за инв. одрж,рек.и адап.зграда и објеката 185.000 54.944 0,30       
  511200 Реконстр. и мод. локалних и некатег. путева(суфинансирање             
  пројеката са међународним орган.и ресорним Министарствима) 70000 48789 0,70       
  511200 Реконстр. и мод. градских улица(суфинансирање пројеката             
  са међународним организацијама и ресорним Министарств.) 70000   0,00       
  511200 Реконструкција и адаптација осталих објеката 45000 6155 0,14       

2.3. 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1.700 0 0,00       
  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1700   0,00       

2.4. 511400 Издаци за инвестиционо одржавање   опреме 1.000 0 0,00       
  511400 Издаци за инвестиционо одржавање   опреме 1000   0,00       

2.5. 511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 48.000 10.647 0,22       



  511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 48000 10647 0,22       
2.6. 513100 Издаци за прибављање земљишта 150.000 94.652 0,63       

  513100 Издаци за прибављање земљишта  150000 94652 0,63       
  516100 Издаци за залихе материјала,робе и ситног инвентара 10.000 913 0,09       
  516100 Издаци за залихе ситног инвентара,ауто гума,одјеће и обуће 10000 913 0,09       

2.7. 517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 300.000 314.153 1,05       
  517112 Издаци по основу пореза на додату вриједност који се пл.доб. 300000 314153 1,05       
    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015160 1.449.700 1.058.981 0,73       

Назив потрошачке јединице: Остала буџетка потрошња             
  410000 Текући расходи 423.000 299.396 0,71       
  

  
0   

       
1. 413300 Расходи по основу камата на  прим.зајмове у земљи 97.000 38.263 0,39       

  413300 Расходи по основу камата на зајмове прим.од банака 94000 36941 0,39       
  413700 Трошкови провизије сервисирања зајмова примљених у земљи 1000 500 0,50       
  413900 Расходи по основу затезних камата у земљи 2000 822 0,41       

2. 621300 Издаци за отплату главнице примљ. зајмова у зем. 316.000 261.133 0,83       
  621300 Издаци за отплату главнице зајмова прим. од банака 316000 261133 0,83       

3. 621900 Издаци за отплату дуговања из ранијих година 10.000 0 0,00       
  621900 Издаци за отплату дуговања из ранијих година 10000   0,00       

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015190 423.000 299.396 0,71       
  

 
Назив потрошачке јединице:Мјесне заједнице              

  410000 Текући расходи 48.000 31.300 0,65       
1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 48.000 31.300 0,65       

  412100 Расходи за закуп пословних објеката и простора  5000 2160 0,43       
  412200 Расходи по основу утрошка енергије 7000 5392 0,77       
  412200 Расходи за комуналне услуге 500 34 0,07       
  412300 Расходи за режијски материјал 1000 200 0,20       
  412500 Расходи за текуће одржавање осталих грађ.објеката 5000 4354 0,87       
  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи и ин. 500 9396 18,79       
  412600 Расходи по основу утрошка горива 16000   0,00       
  412900 Остали непоменути расходи 13000 9764 0,75       

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015200 48.000 31.300 0,65       

  Назив  потрошачке јединице:Центар за социјални рад             
  410000 Текући расходи 211.700 175.976 0,83       
  411000 Расходи за лична примања 177.000 151.787 0,86       

1. 411100 Расходи за бруто плате 140.000 126.174 0,90       



  411111 Расходи за основну плату 87000 77765 0,89       
  411190 Расходи за порезе и доприносе на плату 53000 48409 0,91       
  411200 Расх. за бруто накн. трош. и осталих лич. пр. зап. 37.000 25.613 0,69       
  411200 Расходи за накнаде за топли оброк и регрес 21000 15567 0,74       
  411200 Расходи за отпремнине ,награде и једнократне помоћи 3000   0,00       
  411200 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 13000 10046 0,77       

2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 34.700 24.189 0,70       
  412200 Расходи по основу утрошка енергије 3000 2850 0,95       
  412200 Расходи за комуналне услуге 19000 2851 0,15       
  412300 Расходи за режијски материјал 3000 1573 0,52       
  412500 Расходи за текуће одржавање осталих грађ.објеката 1000 1137 1,14       
  412500 Учешће општине у пројекту UNICEF-a за помоћ хендикепираној дјеци             
  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи и ин. 1000 380 0,38       
  412600 Расходи по основу утрошка горива 1700 1579 0,93       
  412700 Расходи за осигурање   870         
  412900 Остали непоменути расходи 6000 12949 2,16       
  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 5000 196 0,04       
  511300 Издаци за набавку аутомобила 5000 196 0,04       
    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015300 216.700 176.172 0,81       
  Назив потрошачке јединице:Трошкови социјалне заштите              
  410000 Текући расходи 701.000 730.311 1,04       

1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 10.500 26.115 2,49       
  412200 Расходи за комуналне услуге 1800 14084 7,82       
  412300 Расходи за режијски материјал-набавка књига за дјецу 2700   0,00       
  412900 Остали непоменути расходи 6000 12031 2,01       

2. 416100 Текуће помоћи 690.500 704.196 1,02       
  416300 Смјештај у домове социјално угрожених лица 145000 141690 0,98       
  416100 Текући програм соц. заштите 532000 552331 1,04       
  416100 Додатни програм соц. заштите 13500 10175 0,75       
  0   

       
    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015301 701.000 730.311 1,04       
  0   

       
Назив потрошачке јединице: Дјечије обданиште "Радост"             

  410000 Текући расходи 264.400 279.650 1,06       
1. 411000 Расходи за лична примања 187.000 205.133 1,10       

  411100 Расходи за бруто плате 185.000 201.257 1,09       
  411111 Расходи за основну плату-нето 115000 122993 1,07       



  411112 Расходи за плате приправника 0 1244         
  411190 Расходи за порезе и доприносе на плату 70000 77020 1,10       
  411200 Расх. за бруто накн.запосл, и осталих лич. пр. зап. 2.000 3.876 1,94       
  411200 Расходи за отпремнине,награде и једнократне помоћи 2000 3218 1,61       
  411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде   658         

2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 77.400 74.517 0,96       
  412200 Расходи по основу утрошка енергије 8500 7550 0,89       
  412200 Расходи за комуналне услуге 3300 3552 1,08       
  412300 Расходи за режијски материјал 2000 2036 1,02       
  412400 Расходи за остали материјал за посебне намјене 33000 32301 0,98       
  412500 Расходи за текуће одржавање осталих грађ.објеката 5000 1584 0,32       
  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи и ин. 1500 985 0,66       
  412600 Расходи по основу утрошка горива 300 167 0,56       
  412700 Расходи осигурања запослених 300   0,00       
  412900 Остали непоменути расходи 23500 26342 1,12       
  

 
0   

       
3. 511000 Трошкови за набавку сталних средстава 12.000 14.753 1,23       

  511100 Издаци за изградњу зграда и објеката   8.495         
  511300 Набавка опреме 12000 6258 0,52       
    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015400 276.400 294.403 1,07       

       Назив потрошачке јединице:ЈУ "Народна библиотека и центар за културу"             
  410000 Текући расходи 30.800 30.476 0,99       

1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 30.800 30.476 0,99       
  412200 Расходи по основу утрошка енергије 8000 5715 0,71       
  412200 Расходи за комуналне услуге 2300 2195 0,95       
  412300 Расходи за режијски материјал 1000 933 0,93       
  412500 Рассходи за текуће одржавање осталих грађ.објеката 1000 864 0,86       
  412600 Расходи по основу утрошка горива   711         
  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи и ин. 1000 439 0,44       
  412700 Расходи за услуге финансијског посредовања и осиг. 500 371 0,74       
  412900 Остали непоменути расходи 17000 19248 1,13       

2. 511000 Трошкови за набавку основних средстава 3.000 1.931 0,64       
  511300 Набавка опреме 3000 1931 0,64       
      

       
    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА  0818022 33.800 32.407 0,96       
  Назив потрошачке јединице: Средњошколски центар             
  410000 Текући расходи 86.900 71.373 0,82       



1. 411000 Расходи за лична примања 12.000 9.947 0,83       
  411200 Расходи за бруто накн. запосл. и ост. лич. пр.зап. 12.000 9.947 0,83       
  411200 Расходи за накнаде за превоз на посао и са посла 12000 9947 0,83       

2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 74.900 61.426 0,82       
  412200 Расходи по основу утрошка енергије 25000 24058 0,96       
  412200 Расходи за комуналне услуге 15000 12835 0,86       
  412300 Расходи за режијски материјал 8000 5662 0,71       
  412500 Расходи за текуће одржавање осталих грађ.објеката 10000 7678 0,77       
  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи и ин. 3000 2491 0,83       
  412600 Расходи по основу утрошка горива 1000   0,00       
  412700 Расходи за услуге финансијског посредовања и осиг. 2000 1287 0,64       
  412900 Остали непоменути расходи 10900 7415 0,68       
  

 
    

         
 

    
       

3. 511000 Трошкови за набавку сталних средстава 10.000 11.747 1,17       
3.1. 511200 Издаци за инвестиционо одржавање 0 0         
3.2. 511300 Набавка опреме 10000 11747 1,17       

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0815067 96.900 83.120 0,86       
  0   

         0   
         0   

       
    УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 7.503.800 6.662.087 0,89       
  0   #DIV/0! 

      

   
          

 
  

 
          

   
    

      

                  
    Укупни расходи (збир функција) 6.222.300 6.065.623 0,97       
  1. Опште јавне услуге 4.319.700 4.222.364 0,98       
  2. Одбрана 0 0         
  3. Јавни ред и сигурност 0 0         
  4. Економски послови 50.000 9.147 0,18       
  5. Заштита човјекове околине 42.500 31.548 0,74       
  6. Стамбени и заједнички послови 355.500 342.564 0,96       
  7. Здравство 178.500 118.847 0,67       



  8. Рекреација,култура и религија 186.800 216.957 1,16       
  9. Образовање 388.300 393.885 1,01       
  10. Социјална заштита 701.000 730.311 1,04       
  11. Некласификовано 431.500 268.785 0,62       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

На основу члана 33. и 60. Статута општине Братунац – пречишћени текст („Службени 
билтен општине Братунац“ бр. 04/05 и 5/16.) и члана 114. Пословника о раду Скупштине 
општине Братунац, Скупштина општине Братунац („Службени билтен општине Братунац“ 
бр.7/05.) на наставку шесте редовне сједници, одржаној дана 02.06.2017. године, доноси: 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
 

Члан 1. 
 

Усваја се Извјештај о раду општинске управе  Братунац за 2016. годину, у цијелости. 
 
 
 

Члан 2. 
 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном Билтену 
општине Братунац“. 
 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                             ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                          ОПШТИНЕ                                                                  
Број: 01-022-222/17.                           Ћазим Јусуповић, с.р.                                                       
Братунац, 02.06.2017. године                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 
        На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16
за 2016 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1
 
 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА

                                                                
 1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника 

привреду и друштвене дјелатности
од 1.јануара до 31 децембар 2016 године, у износу од  

-са позиције: 
- 415200 Средства за регату „Дрински  слалом

Туристичку организацију Братунац“
-Уплата средстава за изнајмљивање чамаца за учеснике у износу од 6.120,00КМ
 -Средства ће се употребити за спремање хране за учеснике „Дринског слалома 

Братунац 2016“у износу од 1.890,00КМ,
 -Учешће лица са инвалидите

1.180,00КМ 
 -Осигурање учесника десетог „Дринског слалома
 -Банкарска провизија у износу од 8,00КМ

 
   2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије и Одјељење за привре

друштвене дјалатности  Братунац.
 
     3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном билтену 
општине Братунац“. 
 
 
 
 
    Број 02-020-364-18/15                                           
    Братунац,31.08. 2016године 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-НАЧЕЛНИК- 

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

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

6 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1/16),Начелник општине  доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 
                   

1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника 
дјелатности(организациони код 0015150) у планираном оквиру, за период 

од 1.јануара до 31 децембар 2016 године, у износу од  9.630,00КМ и то: 

415200 Средства за регату „Дрински  слалом” на позицију 414100 „субвенције за 
ју Братунац“ у износу од  9.630,00КМ. 

Уплата средстава за изнајмљивање чамаца за учеснике у износу од 6.120,00КМ
Средства ће се употребити за спремање хране за учеснике „Дринског слалома 

Братунац 2016“у износу од 1.890,00КМ, 
Учешће лица са инвалидитетом „УДРУЖЕЊЕ СВЕ ЈЕ МОГУЋЕ“у износу  од 

Осигурање учесника десетог „Дринског слалома-Братунац 2016“у износу од 432,00КМ,
Банкарска провизија у износу од 8,00КМ 

2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије и Одјељење за привре
друштвене дјалатности  Братунац. 

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

                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

                                                                                                       Недељко Млађеновић с.р

-mail:bratopst@teol.net   

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

6),Начелник општине  доноси:  

1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника Oдјељење за 
планираном оквиру, за период 

на позицију 414100 „субвенције за 

Уплата средстава за изнајмљивање чамаца за учеснике у износу од 6.120,00КМ 
Средства ће се употребити за спремање хране за учеснике „Дринског слалома –

том „УДРУЖЕЊЕ СВЕ ЈЕ МОГУЋЕ“у износу  од 

Братунац 2016“у износу од 432,00КМ, 

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић с.р 



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

 
 
        На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16
за 2016 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1
 
 
 
 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА

                                                                
 
      1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника 
Братунац(организациони код 0815067) 
31 децембар 2016 године, у износу од 2.492,00 КМ и то:

-са позиције: 
- 511300 „Издаци за набавку опреме“ на позицију 412900 „Остали непоменути расходи“

износу од 2.462,00КМ. 
- 511300 „Издаци за набавку опреме“   на позицију 412300 „Трошкови за режијски 

материјал“ у износу од 30,00КМ.
 
     2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за фи
 
    3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном билтену 
општине Братунац“. 
 
 
 
 
    Број 02-020-364-19/15                                           
    Братунац,31.08.2016године 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-НАЧЕЛНИК- 

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

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

6 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1/16),Начелник општине  доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 
                   

1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника 
(организациони код 0815067) –фонд 03 у планираном оквиру, за период од 1.јануара до 

31 децембар 2016 године, у износу од 2.492,00 КМ и то: 

за набавку опреме“ на позицију 412900 „Остали непоменути расходи“

511300 „Издаци за набавку опреме“   на позицију 412300 „Трошкови за режијски 
у износу од 30,00КМ. 

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

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

19/15                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                       Недељко Млађеновић с.р.

-mail:bratopst@teol.net   

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

6),Начелник општине  доноси:  

1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника СШЦ 
планираном оквиру, за период од 1.јануара до 

за набавку опреме“ на позицију 412900 „Остали непоменути расходи“ у 

511300 „Издаци за набавку опреме“   на позицију 412300 „Трошкови за режијски 

нансије и СШЦ  Братунац. 

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић с.р. 



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

 
 
 
        На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16
за 2016 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 
 
 
 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
 
 
     1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске 
друштвене дјелатности(организациони код 0
 

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава :
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0
-буџетска резерва у износу од
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0

позицију : 
-416100“ Грантови појединцима“  у износу од 

ће се употребити  за пружање 
формирање засада малина. 
 
   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 бић
општине Братунац“ 
 
 
 
 
    Број 02-020-364-20 /15                                           
    Братунац,31.08.2016 године 
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-НАЧЕЛНИК- 

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

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1/16),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
друштвене дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 600,00КМ      

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава :
са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015
буџетска резерва у износу од 600,00КМ, 

за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0

“ Грантови појединцима“  у износу од 600,00КМ.Средства у износу од 
ће се употребити  за пружање помоћи породици Илић из Дубравица (

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 билтену 

5                                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

                                                                                                                Недељко Млађеновић

-mail:bratopst@teol.net   

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

),Начелник општине  доноси: 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

резерве Одјељењу за привреду и 
КМ       

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
015110) са позиције : 

за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на 

,00КМ.Средства у износу од 600,00КМ 
помоћи породици Илић из Дубравица (дјеци без родитења) за 

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

е објављено у „Службеном билтену 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић с.р. 



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

 
 
        
 На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16
за 2016 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 
 
 
 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
 
 

1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве 
друштвене дјелатности(организациони код 0

 
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом с
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0
-буџетска резерва у износу од
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0

позицију : 
-415200“Средства за адаптацију вј

се употребити  као помоћ општине Братунац у обнављању цркве у Хаџићима.
 
   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 билтену 
општине Братунац“ 
 
 
 
 
 
 
    Број 02-020-364-21 /15                                           
    Братунац,31.08.2016 године 
                                                                                                                 
 
 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-НАЧЕЛНИК- 

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

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1/16),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
друштвене дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 3.000,00

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом с
са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015
буџетска резерва у износу од 3.000,00КМ, 

за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0

“Средства за адаптацију вјерских објеката “  у износу од 3.000
се употребити  као помоћ општине Братунац у обнављању цркве у Хаџићима.

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

рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном билтену 

5                                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

                                                                                                                 Недељко Млађеновић

-mail:bratopst@teol.net   

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

),Начелник општине  доноси: 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

Одјељењу за привреду и 
3.000,00КМ                                                                                             

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
015110) са позиције : 

за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на 

3.000,00КМ.Средства  ће 
се употребити  као помоћ општине Братунац у обнављању цркве у Хаџићима. 

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

рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном билтену 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић с.р. 



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

 
 
 
        На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12,51/14,103/15 и 15/16
за 2016 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 
 
 
 

                                                          
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ 

 
 
     1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за
друштвене дјелатности(организациони код 0
 

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава :
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0
-буџетска резерва у износу од
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0

позицију : 
-416100“ Грантови појединцима“  у износу од 

смјештаја за породице: Стојана Милинковића
Симића  и  Милованa Ђурковића,  чије су  куће оштећене у поплавама.
 
   3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење 
привреду и друштвене дјелатности.
 
    4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном билтену 
општине Братунац“ 
 
 
 
 
    Број 02-020-364-22/15                                            
    Братунац,31.08.2016 године 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-НАЧЕЛНИК- 

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

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1/16),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
друштвене дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 850,00КМ

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

буџетска резерва у износу од 850,00КМ, 
за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0

“ Грантови појединцима“  у износу од 850,00КМ за плаћање алтернативног 
смјештаја за породице: Стојана Милинковића ,Драгана Ћирковића ,Слобе Ћирковић , Дејана 

Ђурковића,  чије су  куће оштећене у поплавама. 

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

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

5                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТ
 

                                                                                                                 Недељко Млађеновић

-mail:bratopst@teol.net   

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

),Начелник општине  доноси: 

РЕЗЕРВЕ 

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

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
015110) са позиције : 

за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на 

аћање алтернативног 
,Драгана Ћирковића ,Слобе Ћирковић , Дејана 

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић с.р. 



Ул.Светог Саве 260 Братунац, 

 
 
 

На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16
за 2016 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 
 
 
 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
 
 
     1.  Одобрава се реалокација средста
друштвене дјелатности(организациони код 0
                                                                                           

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0
-буџетска резерва у износу од
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0

позицију : 
-416100“ Грантови појединцима“  у износу од 

ће се употребити  за пружање помоћи 
цивилних жртава рата како би извршили откуп станова које су добили на кориштење
Средства ће се искористити за плаћање услуге израде тлоцрта  код Републичке геодетске управе  
Републике Српске. 
   

3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности.
 
    4.Ово рјешење ступа на снагу даном д
општине Братунац“ 
 
 
 
 
    Број 02-020-364-23-15                                          
    Братунац,31.08.2017 године 
                                                                                                                  
 
 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-НАЧЕЛНИК- 

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

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
и 15/16) и члана 11Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1/16),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
друштвене дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 957,00КМ  
                                                                                            

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава :
са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015
буџетска резерва у износу од 957,00КМ, 

за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0

“ Грантови појединцима“  у износу од 957,00КМ.Средства у износу од 
ће се употребити  за пружање помоћи породицама палих бораца,ратних војних инвалида и 
цивилних жртава рата како би извршили откуп станова које су добили на кориштење

искористити за плаћање услуге израде тлоцрта  код Републичке геодетске управе  

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 билтену 

15                                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

                                                                         Недељко Млађеновић с.р.

-mail:bratopst@teol.net   

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

),Начелник општине  доноси: 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

ва буџетске резерве Одјељењу за привреду и 
КМ   

се реалокацијом средстава : 
015110) са позиције : 

за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на 

,00КМ.Средства у износу од 957,00КМ 
породицама палих бораца,ратних војних инвалида и 

цивилних жртава рата како би извршили откуп станова које су добили на кориштење. 
искористити за плаћање услуге израде тлоцрта  код Републичке геодетске управе  

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

оношења ,а биће објављено у „Службеном билтену 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић с.р. 



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

 
 
 
        На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16
за 2016 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 
 
 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
 
 

 1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и 
друштвене дјелатности(организациони код 0

 
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава :
-са Стручне службе Скупш
-буџетска резерва у износу од
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0

позицију : 
-415200“ Средства за Основне школе

сагласности родитеља за одлазак ученика из Братунца  у иностранство. 
 

 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 објав
општине Братунац“ 
 
 
 
 
 
Број:02-020-364-24/15                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Братунац,30.09.2016године                                       
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-НАЧЕЛНИК- 

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

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1/16),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 300,00КМ    

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава :
са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015
буџетска резерва у износу од 300,00КМ, 

за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0

Основне школе“  у износу од 300,00КМ за финансира
сагласности родитеља за одлазак ученика из Братунца  у иностранство.  

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 билтену 

24/15                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Братунац,30.09.2016године                                        
                                                                                                             Недељко Млађеновић с.р.

-mail:bratopst@teol.net   

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

),Начелник општине  доноси: 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

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

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
015110) са позиције : 

за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на 

КМ за финансирање овјере 
 

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

љено у „Службеном билтену 

24/15                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Недељко Млађеновић с.р. 



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

 
 
 
        На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16
за 2016 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 
 
 
 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

 
     1.  Одобрава се реалокација средстава 
друштвене дјелатности(организациони код 0
 

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава :
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0
-буџетска резерва у износу од
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0

позицију : 
-416100“ Грантови појединцима“  у износу од 

2.666,00КМ ће се употребити  з
инвалида и цивилних жртава рата како би извршили откуп станова које су добили на 
кориштење. 
Средства ће се искористити за плаћање услуге израде тлоцрта  код Републичке геодетске управе  
Републике Српске,a 2.000,00КМ за плаћање једнократне помоћи Николић Златану из Факовића, 
чија је кућа уништена у пожару.
 
   3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности.
 
    4.Ово рјешење ступа на 
општине Братунац“ 
 
 
 
 
    Број 02-020-364-25/15                                          
    Братунац,31.10.2017 године 
                                                                                                                  
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-НАЧЕЛНИК- 

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

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
,103/15 и 15/16) и члана 11Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1/16),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
друштвене дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 2.666,00

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава :
са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015
буџетска резерва у износу од 2.666,00КМ, 

за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0

“ Грантови појединцима“  у износу од 2.666,00КМ.Средства у износу од 
00КМ ће се употребити  за пружање помоћи породицама палих бораца,ратних војних 

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

Средства ће се искористити за плаћање услуге израде тлоцрта  код Републичке геодетске управе  
,a 2.000,00КМ за плаћање једнократне помоћи Николић Златану из Факовића, 

чија је кућа уништена у пожару. 

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

 снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном билтену 

15                                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

                                                                                       Недељко Млађеновић с.р.

-mail:bratopst@teol.net   

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

),Начелник општине  доноси: 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

буџетске резерве Одјељењу за привреду и 
2.666,00КМ    

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
015110) са позиције : 

за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на 

,00КМ.Средства у износу од 
породицама палих бораца,ратних војних 

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

Средства ће се искористити за плаћање услуге израде тлоцрта  код Републичке геодетске управе  
,a 2.000,00КМ за плаћање једнократне помоћи Николић Златану из Факовића, 

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

снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном билтену 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић с.р. 



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

 
 

На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16
за 2016 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 
 
 
 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
 
 
     1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за
друштвене дјелатности(организациони код 0
 

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава :
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0
-буџетска резерва у износу од
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0

позицију : 
-415200“ Средства за спорт(спортски савез)“  у износу од 

од 15.680,00КМ ће се употребити  за плаћање употребе спортске 
стране ЖОК Братунац(6.380,00КМ)  и КК Братунац(9.300,00КМ).
  

 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 бић
општине Братунац“ 
 
 
 
 
    Број 02-020-364-26 /15                                           
    Братунац,30.09.2016 године 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-НАЧЕЛНИК- 

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

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1/16),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
дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 15.680,00

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава :
са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015
буџетска резерва у износу од 15.680,00КМ, 

за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0

“ Средства за спорт(спортски савез)“  у износу од 15.680,00КМ.Средства у износу 
од 15.680,00КМ ће се употребити  за плаћање употребе спортске дворане СШЦ Братунац од 
стране ЖОК Братунац(6.380,00КМ)  и КК Братунац(9.300,00КМ). 

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 билтену 

5                                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

                                                                                                                 Недељко Млађеновић

-mail:bratopst@teol.net   

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

),Начелник општине  доноси: 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и 
15.680,00КМ   

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
015110) са позиције : 

за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на 

,00КМ.Средства у износу 
дворане СШЦ Братунац од 

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

е објављено у „Службеном билтену 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић с.р. 



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

 
 

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

РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16
за 2016 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 
 
 
 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
 
 
     1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерв
управу(организациони код 0015
 

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава :
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0
-буџетска резерва у износу од 
-на Одјељењe за општу управу(организациони код 0
-412943“ трошкови свечаности и празника “ у износу од 

најбољим студентима општине Братунац за Дан општине.
 
   3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за општу 
управу. 
 
    4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном билтену 
општине Братунац“ 
 
 
 
 
    Број 02-020-364-27/15                                            
    Братунац,30.09.2016 године                                                            Недељко Млађеновић с.р.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-НАЧЕЛНИК- 

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

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1/16),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 општу 
015130) у износу од 2.000,00КМ 

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава :
са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015

зносу од 2.000,00КМ, 
за општу управу(организациони код 0015130)  на позицију :

412943“ трошкови свечаности и празника “ у износу од 2.000,00КМ за исплате награда 
најбољим студентима општине Братунац за Дан општине. 

Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за општу 

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

27/15                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
године                                                            Недељко Млађеновић с.р.

-mail:bratopst@teol.net   

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

),Начелник општине  доноси: 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

е Одјељењу за општу 

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
015110) са позиције : 

130)  на позицију : 
,00КМ за исплате награда 

Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за општу 

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
године                                                            Недељко Млађеновић с.р. 



Ул.Светог Саве 260 Братунац, 

 
 
 
       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16
за 2016 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 
 
 
 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
 
 
     1.  Одобрава се реалокација
друштвене дјелатности(организациони код 0
 

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава :
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони
-буџетска резерва у износу од
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0

позицију : 
-416100“ Грантови појединцима“  за помоћ за градњу куће породици Секулић Станка из 

Грабовачке ријеке у износу од 1.300,00КМ .
 

 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 билтену 
општине Братунац“ 
 
 
 
 
    Број 02-020-364- 28 /15                                            
    Братунац,31.10.2016 године 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-НАЧЕЛНИК- 

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

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1/16),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
друштвене дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 1.300,00

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава :
са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015
буџетска резерва у износу од 1.300,00КМ, 

за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0

“ Грантови појединцима“  за помоћ за градњу куће породици Секулић Станка из 
ијеке у износу од 1.300,00КМ . 

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 билтену 

5                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

                                                                                                                   Недељко Млађеновић

-mail:bratopst@teol.net   

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

),Начелник општине  доноси: 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и 
1.300,00КМ    

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
015110) са позиције : 

за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на 

“ Грантови појединцима“  за помоћ за градњу куће породици Секулић Станка из 

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић с.р. 



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

 
 
 
        На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16
за 2016 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1
 
 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА

                                                                
 
      1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника 
Братунац(организациони код 0815067) 
31 децембар 2016 године, у укупном износу од 

-са позиције: 
- 412200 „Расходи за комуналне услуге“ на позицију 511300 „Издаци за набавку опреме“

у износу од 2.000,00КМ. 
- 412300 „Расходи за режијски материјал“   на позицију 511300 „Издаци за набавку 

опреме “ у износу од 2.000,00КМ.
-412900“Остали непоменути расходи“

“ у износу од 800,00КМ. 
-412900“Остали непоменути расходи“

услуге 30,00КМ                                                                       
 
     2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије и СШЦ  Братунац.
 
     3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном билтену 
општине Братунац“. 
 
 
 
    Број 02-020-364-29/15                                           
    Братунац,31.10.2016године 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-НАЧЕЛНИК- 

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

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

6 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1/16),Начелник општине  доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 
                   

1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника 
(организациони код 0815067) –фонд 1у планираном оквиру, за период од 1.јануара до 

31 децембар 2016 године, у укупном износу од 4.830,00 КМ и то: 

„Расходи за комуналне услуге“ на позицију 511300 „Издаци за набавку опреме“

412300 „Расходи за режијски материјал“   на позицију 511300 „Издаци за набавку 
у износу од 2.000,00КМ. 

412900“Остали непоменути расходи“ “   на позицију 511300 „Издаци за набавку опреме 

412900“Остали непоменути расходи“ “   на позицију 412220 расходи за комуналне 
                                                                        

ења задужује се Одјељење за финансије и СШЦ  Братунац.

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

/15                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                      Недељко Млађеновић с.р.

-mail:bratopst@teol.net   

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

6),Начелник општине  доноси:  

1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника СШЦ 
планираном оквиру, за период од 1.јануара до 

„Расходи за комуналне услуге“ на позицију 511300 „Издаци за набавку опреме“ 

412300 „Расходи за режијски материјал“   на позицију 511300 „Издаци за набавку 

позицију 511300 „Издаци за набавку опреме 

“   на позицију 412220 расходи за комуналне 

ења задужује се Одјељење за финансије и СШЦ  Братунац. 

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

ИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић с.р. 



Ул.Светог Саве 260 Братунац, 

 
 
 
        На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16
за 2016 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 
 
 
 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
 
 
     1.  Одобрава се реалокациј
друштвене дјелатности(организациони код 0
 

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0
-буџетска резерва у износу од
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0

позицију : 
-416100“ Стипендије студентима“  у износу од 5.200,00КМ .

 
   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 би
општине Братунац“ 
 
 
 
 
    Број 02-020-364-30  /15                                            
    Братунац,31.10.2016 године 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-НАЧЕЛНИК- 

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

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1/16),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
друштвене дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 5.200,00

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава :
са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015
буџетска резерва у износу од 5.200,00КМ, 

за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0

“ Стипендије студентима“  у износу од 5.200,00КМ . 

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 би

5                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

                                                                                                                   Недељко Млађеновић

-mail:bratopst@teol.net   

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

),Начелник општине  доноси: 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

а средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и 
5.200,00КМ                                                                                             

обезбједиће се реалокацијом средстава : 
015110) са позиције : 

за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на 

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић с.р. 



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

 
 
        На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12,51/14,103/15 и 15/16
за 2016 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 
 
 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
 
 
     1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске 
друштвене дјелатности(организациони код 0
 

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокац
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0
-буџетска резерва у износу од
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0

позицију : 
-416100“ Грантови појединцима

смјештаја за породице: Стојана Милинковића
Симића  и  Милованa Ђурковића,  чије су  куће оштећене у поплавама.
 
   3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељ
привреду и друштвене дјелатности.
 
    4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном билтену 
општине Братунац“ 
 
 
 
 
    Број 02-020-364-31/15                                            
    Братунац,31.10.2016 године 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-НАЧЕЛНИК- 

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

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1/16),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
друштвене дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 850,00КМ                                                                                             

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава :
са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015
буџетска резерва у износу од 850,00КМ, 

за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0

“ Грантови појединцима“  у износу од 850,00КМ за плаћање алтернативног 
смјештаја за породице: Стојана Милинковића ,Драгана Ћирковића ,Слобе Ћирковић , Дејана 

Ђурковића,  чије су  куће оштећене у поплавама. 

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 билтену 

5                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

                                                                                                                 Недељко Млађеновић

-mail:bratopst@teol.net   

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

),Начелник општине  доноси: 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

резерве Одјељењу за привреду и 
КМ                                                                                             

ијом средстава : 
015110) са позиције : 

за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на 

,00КМ за плаћање алтернативног 
,Драгана Ћирковића ,Слобе Ћирковић , Дејана 

ење за финансије и  Одјељење за 

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић с.р. 



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

 
 
        На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени 
РС“,број:121/12,51/14,103/15 и 15/16
за 2016 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 
 
 
 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
 
 
     1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за
друштвене дјелатности(организациони код 0
 

 2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава :
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0
-буџетска резерва у износу од
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0

позицију : 
-416100“ Грантови појединцима“  у износу од 

смјештаја за породице: Стојана Милинковића
Симића  и  Милованa Ђурковића,  чије су  куће оштећене у поплавама.
 
   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 билтену 
општине Братунац“ 
 
 
 
 
    Број 02-020-364-32/15                                            
    Братунац,31.10.2016 године 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-НАЧЕЛНИК- 

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

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени 
103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1/16),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
друштвене дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 850,00КМ 

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

буџетска резерва у износу од 850,00КМ, 
за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0

“ Грантови појединцима“  у износу од 850,00КМ за плаћање а
смјештаја за породице: Стојана Милинковића ,Драгана Ћирковића ,Слобе Ћирковић , Дејана 

Ђурковића,  чије су  куће оштећене у поплавама. 

3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за 
реду и друштвене дјелатности. 

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

5                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

                                                                                                                 Недељко Млађеновић

-mail:bratopst@teol.net   

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

),Начелник општине  доноси: 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

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

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
015110) са позиције : 

за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на 

,00КМ за плаћање алтернативног 
,Драгана Ћирковића ,Слобе Ћирковић , Дејана 

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић с.р. 



Ул.Светог Саве 260 Братунац, 

 
      

  На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16
за 2016 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1
 
 
 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
 
                                                                
 
      1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника Центар за 
социјални рад Братунац(организациони код 0015300) 
од 1.јануара до 31 децембар 2016 године, у износу 

-са позиције: 
- 412300 „Расходи за режијски материјал“ на позицију 412500 „Расходи за текуће 

одржавање“ у износу од 340,00КМ.
-411100 “Расходи за бруто плате“ на позицију 412900“Остали непоменути расходи“ у 

износу ос 4.000,00КМ. 
 
     2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије и Центар за социјални рад 
Братунац. 
 
     3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном билтену 
општине Братунац“. 
 
 
 
 
 
 
    Број 02-020-364-33 /15                                           
    Братунац,31.12.2016године 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-НАЧЕЛНИК- 

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

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

6 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1/16),Начелник општине  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

                   

1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника Центар за 
(организациони код 0015300) –фонд 01 у планираном оквиру, за период 

од 1.јануара до 31 децембар 2016 године, у износу од 4.340,00КМ и то: 

412300 „Расходи за режијски материјал“ на позицију 412500 „Расходи за текуће 
у износу од 340,00КМ. 

Расходи за бруто плате“ на позицију 412900“Остали непоменути расходи“ у 

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

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

/15                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                       Недељко Млађеновић с.р.

-mail:bratopst@teol.net   

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

6),Начелник општине  доноси:  

1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника Центар за 
планираном оквиру, за период 

412300 „Расходи за режијски материјал“ на позицију 412500 „Расходи за текуће 

Расходи за бруто плате“ на позицију 412900“Остали непоменути расходи“ у 

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић с.р. 



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

 
 
        На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16
за 2016 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1
 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
 
                                                                
 
      1. Одобрава се реалокација средстава  
социјалне заштите (организациони код 0015301)
31 децембар 2016 године, у износу од 8.410,00КМ и то:

-са позиције: 
- 412200 „Расходи за комуналне услуге“   на позицију 412900 „Остали непоменути  

расходи“ у износу од 1.800,00КМ.
-412300“ Расходи за режијски материјал“ на позицију 

расходи“ у износу од 2.700,00КМ.
-416300“Смјештај у домове социјалне заштите“ на позицију 412900 „Остали непоменути  

расходи“ у износу од 1.000,00КМ.
-416300“Смјештај у домове социјалне заштите“ на позицију 416100 „Текући програм

социјалне заштите“ у износу од 2.910,00КМ.
 
     2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије и Центар за социјални рад 
Братунац. 
 
     3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном билтену 
општине Братунац“. 
  
 
 
 
    Број 02-020-364-34 /15                                           
    Братунац,31.12.2016године 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-НАЧЕЛНИК- 

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

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

6 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1/16),Начелник општине  доноси: 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

                   

1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру  буџетског корисника Трошкови 
социјалне заштите (организациони код 0015301)у планираном оквиру, за 
31 децембар 2016 године, у износу од 8.410,00КМ и то: 

412200 „Расходи за комуналне услуге“   на позицију 412900 „Остали непоменути  
у износу од 1.800,00КМ. 

412300“ Расходи за режијски материјал“ на позицију 412900 „Остали непоменути  
у износу од 2.700,00КМ. 

416300“Смјештај у домове социјалне заштите“ на позицију 412900 „Остали непоменути  
у износу од 1.000,00КМ. 

416300“Смјештај у домове социјалне заштите“ на позицију 416100 „Текући програм
у износу од 2.910,00КМ. 

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

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

/15                                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                      Недељко Млађеновић с.р.

-mail:bratopst@teol.net   

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

6),Начелник општине  доноси:  

буџетског корисника Трошкови 
планираном оквиру, за период од 1.јануара до 

412200 „Расходи за комуналне услуге“   на позицију 412900 „Остали непоменути  

412900 „Остали непоменути  

416300“Смјештај у домове социјалне заштите“ на позицију 412900 „Остали непоменути  

416300“Смјештај у домове социјалне заштите“ на позицију 416100 „Текући програми 

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић с.р. 



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

 
 
        На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16
за 2016 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1
 
 
 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
 
                                                                
 
      1. Одобрава се реалокација средстава  са
Братунац(организациони код 0015300)  на  буџетског корисни
(организациони код 0015301)у 
године, у износу од 14.100,00КМ и то:

-са позиције: 
- 411100 „Расходи за бруто плате“   на позицију 416100 „Текући програми социјалне 

заштите“ у износу од 10.000,00КМ.
-411200“ Расходи за бруто накнаде“ на позицију 416100 „Текући програми социјалне 

заштите“у износу од 4.100,00КМ.
 
     2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије и Центар за социјални рад 
Братунац. 
 
     3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном билтену 
општине Братунац“. 
 
 
 
 
    Број 02-020-364- 35 /15                                           
    Братунац,31.12.2016године 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-НАЧЕЛНИК- 

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

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

6 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1/16),Начелник општине  доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

                   

1. Одобрава се реалокација средстава  са  буџетског  корисника Центар за социјални рад 
(организациони код 0015300)  на  буџетског корисника Трошкови социјалне заштите 

 планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембар 2016 
године, у износу од 14.100,00КМ и то: 

411100 „Расходи за бруто плате“   на позицију 416100 „Текући програми социјалне 
у износу од 10.000,00КМ. 

411200“ Расходи за бруто накнаде“ на позицију 416100 „Текући програми социјалне 
заштите“у износу од 4.100,00КМ. 

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

Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном билтену 

/15                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                             Недељко Млађеновић 

-mail:bratopst@teol.net   

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

6),Начелник општине  доноси:  

буџетског  корисника Центар за социјални рад 
ка Трошкови социјалне заштите 

планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембар 2016 

411100 „Расходи за бруто плате“   на позицију 416100 „Текући програми социјалне 

411200“ Расходи за бруто накнаде“ на позицију 416100 „Текући програми социјалне 

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

Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном билтену 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић дипл.инж.маш. 



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

 
 
        На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16
за 2016 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1
 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
 
      1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника ЈУ за предшколско 
васпитање и образовање „Радост“
оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембар 2016 године, у укупном износу од 12.320,00 КМ и 
то: 

-са позиције: 
-511300“Набавка опреме“

износу од 1.090,00КМ, 
-411200“Расходи за бруто накнаде запослених и осталих личних примања запослених“ на 

позицију 511100 „Издаци за грађевинске објекте “
- 412200 „Расходи за комуналне услуге“ на позицију 511100 „Из

објекте “ у износу од 690,00КМ.
- 412300 „Расходи за режијски материјал“   на позицију 511100 „Издаци за грађевинске 

објекте “у износу од 320,00КМ,
-412400“Расходи за остали материјал за посебне намјене“ на позицију 511100 „Издаци за 

грађевинске објекте “ од 690,00КМ,
-412500“Расходи за текуће одржавање осталих грађ.објеката“

„Издаци за грађевинске објекте “
-412600“Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи и ин.“

511100 „Издаци за грађевинске објекте “
-412700“Расходи осигурања запослених.“

грађевинске објекте “ у износу од 300,00КМ,
-511300“Набавка опреме“

“ у износу од 1.920,00КМ, 
-511300“Набавка опреме“

у износу од 2.730,00КМ, 
 
     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 билтену 
општине Братунац“. 
 
    Број 02-020-364-36/15                                           
    Братунац,31.12.2016године                                                    

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-НАЧЕЛНИК- 

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

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

6 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1/16),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 
тање и образовање „Радост“Братунац(организациони код 0015400) 

оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембар 2016 године, у укупном износу од 12.320,00 КМ и 

511300“Набавка опреме“ на позицију на позицију 411100“Расходи

411200“Расходи за бруто накнаде запослених и осталих личних примања запослених“ на 
позицију 511100 „Издаци за грађевинске објекте “ у износу од 70,00КМ, 

„Расходи за комуналне услуге“ на позицију 511100 „Из
у износу од 690,00КМ. 

412300 „Расходи за режијски материјал“   на позицију 511100 „Издаци за грађевинске 
објекте “у износу од 320,00КМ, 

412400“Расходи за остали материјал за посебне намјене“ на позицију 511100 „Издаци за 
од 690,00КМ, 

412500“Расходи за текуће одржавање осталих грађ.објеката“
„Издаци за грађевинске објекте “ 3.870,00КМ, 

412600“Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи и ин.“ 
за грађевинске објекте “ у износу од 640,00КМ, 

00“Расходи осигурања запослених.“ на позицију на позицију 511100 „Издаци за 
у износу од 300,00КМ, 

511300“Набавка опреме“ на позицију на позицију 511100 „Издаци за грађевинске објек

511300“Набавка опреме“ на позицију на позицију 412900“Остали непоменути расходи“ 

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 билтену 

                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                   Недељко Млађеновић с.р.

-mail:bratopst@teol.net   

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
буџета општине Братунац 

6),Начелник општине  доноси:  

1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника ЈУ за предшколско 
(организациони код 0015400) –фонд 1у планираном 

оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембар 2016 године, у укупном износу од 12.320,00 КМ и 

на позицију на позицију 411100“Расходи за бруто плате“ у 

411200“Расходи за бруто накнаде запослених и осталих личних примања запослених“ на 
 

„Расходи за комуналне услуге“ на позицију 511100 „Издаци за грађевинске 

412300 „Расходи за режијски материјал“   на позицију 511100 „Издаци за грађевинске 

412400“Расходи за остали материјал за посебне намјене“ на позицију 511100 „Издаци за 

412500“Расходи за текуће одржавање осталих грађ.објеката“ на позицију 511100 

 на позицију на позицију 

на позицију на позицију 511100 „Издаци за 

на позицију на позицију 511100 „Издаци за грађевинске објекте 

на позицију на позицију 412900“Остали непоменути расходи“ 

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Недељко Млађеновић с.р. 



Ул.Светог Саве 260 Братунац, 

 
 
            На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16
за 2016 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 
 
 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
 
 
     1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за
друштвене дјелатности(организациони код 0
 

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава :
-са Стручне службе Скупштине општине 
-буџетска резерва у износу од
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0

позицију : 
-416100“ Грантови појединцима“  у износу од 

смјештаја за породице: Стојана Милинковића
Симића  и  Милован Ђурковића,  чије су  куће оштећене у поплавама.
 
   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 билтену 
општине Братунац“ 
 
 
 
 
    Број 02-020-364-37/15                                            
    Братунац,31.12.2016 године 
                                                                                                                
 
 
                                                                                        
 
 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-НАЧЕЛНИК- 

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

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1/16),Начелник општине  доноси:

 

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

окација средстава буџетске резерве Одјељењу за
друштвене дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 850,00КМ   

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава :
са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015
буџетска резерва у износу од 850,00КМ, 

за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0

“ Грантови појединцима“  у износу од 850,00КМ за плаћање алтернативног 
смјештаја за породице: Стојана Милинковића ,Драгана Ћирковића ,Слобе Ћирковић , Дејана 
Симића  и  Милован Ђурковића,  чије су  куће оштећене у поплавама. 

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

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

5                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

                                                                                                                Недељко Млађеновић

                                                                                         

-mail:bratopst@teol.net   

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

),Начелник општине  доноси: 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

окација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и 
КМ    

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
015110) са позиције : 

за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на 

,00КМ за плаћање алтернативног 
,Драгана Ћирковића ,Слобе Ћирковић , Дејана 

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић с.р. 



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

 
 
       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16
за 2016 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1
 
 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА

                                                                
 
      1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника
ЈУ Народна библиотека Братунац
период од 1.јануара до 31 децембар 2016 године, у укупном износу од 2.250,00 КМ и то:

-са позиције: 
- 412200 „Расходи за комуналне услуге“ на позицију 412900 „Остали непоменути 

расходи“ у износу од 2.250,00КМ.
 

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

   3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном билтену 
општине Братунац“. 
 
 
 
 
 
    Број 02-020-364-38/15                                           
    Братунац,31.12.2016године   
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-НАЧЕЛНИК- 

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

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

6 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1/16),Начелник општине  доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 
                   

1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника
Братунац(организациони код 0818022) –фонд 1у

период од 1.јануара до 31 децембар 2016 године, у укупном износу од 2.250,00 КМ и то:

„Расходи за комуналне услуге“ на позицију 412900 „Остали непоменути 
у износу од 2.250,00КМ. 

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

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

8/15                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
6године    

                                                                                                      Недељко Млађеновић с.р.

-mail:bratopst@teol.net   

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

6),Начелник општине  доноси:  

1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника                                                                  
1у планираном оквиру, за 

период од 1.јануара до 31 децембар 2016 године, у укупном износу од 2.250,00 КМ и то: 

„Расходи за комуналне услуге“ на позицију 412900 „Остали непоменути 

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић с.р. 



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

 
 
        На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16
за 2016 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1
 
 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА

                                                                
 
      1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника
Одјељење за Општу управу  
оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембар 2016 године, у укупном износу од 
то: 

-са позиције: 
-412300“Расходи за режијски материјал“ на позицију 412700„Расходи за услуге 

информисања и медија“у износу од 400,00КМ.
-412500”Расходи за текуће одржавање опреме“ на позицију 412900“Остали непоменути 

расходи“ у износу од   13000КМ
-412700“Расходи „ на позицију 412900

14.000,00КМ 
-512100“Издаци за матичне књиге“

од 500,00КМ 
-412600“Расходи по основу утрошка горива“ на позицију 412300“Расходи за режијски 

материјал“ у износу од 1.000,00КМ
-511400“Издаци за инвестиционо одржацање опреме“ на позициј

основу утрошка енергије“у износу од 2.200,00КМ
-511400“Издаци за инвестиционо одржацање опреме“ на позицију

материјал за посебне намјене“ у износу од 200,00КМ
-413900“Расходи по основу затезних камата у земљи“ на позиц

материјал за посебне намјене“ у износу од 3.500,00КМ
 
     2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије .
 
     3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном билтену 
општине Братунац“. 
     
 
Број 02-020-364-39/15                                           
Братунац,31.12.2016године 
                                                                                                      

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-НАЧЕЛНИК- 

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

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

6 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1/16),Начелник општине  доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 
                   

1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника
  Братунац(организациони код 0015130) 

оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембар 2016 године, у укупном износу од 

412300“Расходи за режијски материјал“ на позицију 412700„Расходи за услуге 
информисања и медија“у износу од 400,00КМ. 

Расходи за текуће одржавање опреме“ на позицију 412900“Остали непоменути 
КМ 

412700“Расходи „ на позицију 412900 „Остали непоменути расходи“ у износу од 

ци за матичне књиге“ на позицију „Остали непоменути расходи“ у износу 

412600“Расходи по основу утрошка горива“ на позицију 412300“Расходи за режијски 
материјал“ у износу од 1.000,00КМ 

511400“Издаци за инвестиционо одржацање опреме“ на позициј
основу утрошка енергије“у износу од 2.200,00КМ 

511400“Издаци за инвестиционо одржацање опреме“ на позицију
материјал за посебне намјене“ у износу од 200,00КМ 

413900“Расходи по основу затезних камата у земљи“ на позиц
материјал за посебне намјене“ у износу од 3.500,00КМ 

2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије . 

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

9/15                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                      Недељко Млађеновић с.р.

-mail:bratopst@teol.net   

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

6),Начелник општине  доноси:  

1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника                                                                
) –фонд 1у планираном 

оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембар 2016 године, у укупном износу од 37.100,00 КМ и 

412300“Расходи за режијски материјал“ на позицију 412700„Расходи за услуге 

Расходи за текуће одржавање опреме“ на позицију 412900“Остали непоменути 

„Остали непоменути расходи“ у износу од 

на позицију „Остали непоменути расходи“ у износу 

412600“Расходи по основу утрошка горива“ на позицију 412300“Расходи за режијски 

511400“Издаци за инвестиционо одржацање опреме“ на позицију 412200“Расходи по 

511400“Издаци за инвестиционо одржацање опреме“ на позицију 412400”Расходи за 

413900“Расходи по основу затезних камата у земљи“ на позицију 412400”Расходи за 

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић с.р. 



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

 
 
        На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16
за 2016 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1
 
 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА

                                                                
 
      1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника
Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне дјелатности  
код 0015160) –фонд 1у планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембар 2016 године, 
у укупном износу од 23.000,00 КМ и то:

-са позиције: 
-511100“Набавка грађевинских објеката“ на позицију

расвјете“ 5.000,00КМ. 
-412800“Расходи за комуналну дјелатност“ на позицију  

јавне расвјете“ 3.000,00КМ. 
-412800“Расходи за комуналну дјелатност“

пореза на додату вриједност који се плаћа добављачима“у износу од 15.000,00КМ
 
     2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије .
 
     3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном билтену 
општине Братунац“. 
 
 
 
 
 
 
    Број 02-020-364-40/15                                           
    Братунац,31.12.2016године 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-НАЧЕЛНИК- 

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

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

6 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1/16),Начелник општине  доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 
                   

1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника
ење и стамбено комуналне дјелатности  Братунац

планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембар 2016 године, 
у укупном износу од 23.000,00 КМ и то: 

511100“Набавка грађевинских објеката“ на позицију 412500„Расходи за санацију јавне 

412800“Расходи за комуналну дјелатност“ на позицију  412500

412800“Расходи за комуналну дјелатност“ на позицију  517112 „ Издаци по основу 
додату вриједност који се плаћа добављачима“у износу од 15.000,00КМ

2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије . 

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

40/15                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                       Недељко Млађеновић с.р.

-mail:bratopst@teol.net   

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

6),Начелник општине  доноси:  

1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника                                                      
Братунац(организациони 

планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембар 2016 године, 

412500„Расходи за санацију јавне 

00 „Расходи за санацију 

на позицију  517112 „ Издаци по основу 
додату вриједност који се плаћа добављачима“у износу од 15.000,00КМ 

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић с.р. 



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

 
 
 
        На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16
за 2016 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1
 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА

                                                                
 
      1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника
Одјељење за финансије  Братунац
период од 1.јануара до 31 децембар 2016 године, у укупном износу од 42.500,00 КМ и то:

-са позиције: 
-411200“Расходи за накнаде за порезе и доприносе на плату“ на позицију 411100„Расходи 

за основну нето плату“у износу од 40.000,00КМ.
-411200“Расходи за накнаде за порезе и доприносе на плату“ на позицију 611400„Издаци 

за зајмове дате физичким лицима“у износу 
 
 
     2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије .
 
 
     3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном билтену 
општине Братунац“. 
 
 
 
 
 
    Број 02-020-364-41/15                                           
    Братунац,31.12.2016године 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-НАЧЕЛНИК- 

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

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

6 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1/16),Начелник општине  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 
                   

1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника
Братунац(организациони код 0015140) –фонд 1у

период од 1.јануара до 31 децембар 2016 године, у укупном износу од 42.500,00 КМ и то:

1200“Расходи за накнаде за порезе и доприносе на плату“ на позицију 411100„Расходи 
за основну нето плату“у износу од 40.000,00КМ. 

411200“Расходи за накнаде за порезе и доприносе на плату“ на позицију 611400„Издаци 
за зајмове дате физичким лицима“у износу од 2.500,00КМ. 

2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије . 

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

41/15                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                       Недељко Млађеновић с.р.

-mail:bratopst@teol.net   

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

6),Начелник општине  доноси:  

1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника                                                                
1у планираном оквиру, за 

период од 1.јануара до 31 децембар 2016 године, у укупном износу од 42.500,00 КМ и то: 

1200“Расходи за накнаде за порезе и доприносе на плату“ на позицију 411100„Расходи 

411200“Расходи за накнаде за порезе и доприносе на плату“ на позицију 611400„Издаци 

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић с.р. 



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

 
 
 
       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16
за 2016 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1
 

 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
 
                                                                
 
      1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника
Одјељење за привреду и друштвене  дјелатности  
1у планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембар 2016 године, у укупном износу од 
4.000,00 КМ и то: 

-са позиције: 
-412500“Средства за запошљавање младих“ на позицију 416100

расељена лица и повратнике“у износу од 4.000,00КМ.
 
 
     2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије .
 
 
     3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном билтену 
општине Братунац“. 
 
 
 
 
 
 
    Број 02-020-364-42/15                                           
    Братунац,31.12.2016године 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-НАЧЕЛНИК- 

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

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

6 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1/16),Начелник општине  доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

                   

1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника
реду и друштвене  дјелатности  Братунац(организациони код 0

планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембар 2016 године, у укупном износу од 

412500“Средства за запошљавање младих“ на позицију 416100
расељена лица и повратнике“у износу од 4.000,00КМ. 

2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије . 

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

42/15                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                       Недељко Млађеновић с.р.

-mail:bratopst@teol.net   

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

6),Начелник општине  доноси:  

1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника                                                                
(организациони код 0015150) –фонд 

планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембар 2016 године, у укупном износу од 

412500“Средства за запошљавање младих“ на позицију 416100„Помоћи за избјегла и 

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић с.р. 



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

 
       
  На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16
за 2016 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1
 
 
 
 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
 
                                                                
 
      1. Одобрава се реалокација средстава са буџетског корисника
Одјељење за привреду и друштвене  дјелатности  
1 на буџетског корисника ЈУ Обданиште „Радост“Братунац (организациони код 0
планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембар 2016 године, у укупном износу од 
15.150,00 КМ и то: 

-са позиције: 
-412500“Средства за запошљавање младих“ на позицију411100 „Расходи за основну 

плату –нето)у износу од 15.150,00КМ.
 
 
     2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије  и ЈУ Обданиште 
„Радост“Братунац. 
 
 
     3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном билтену 
општине Братунац“. 
 
 
 
 
 
    Број 02-020-364-43/15                                           
    Братунац,31.12.2016године 
                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-НАЧЕЛНИК- 

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

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

6 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1/16),Начелник општине  доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

                   

1. Одобрава се реалокација средстава са буџетског корисника
и друштвене  дјелатности  Братунац(организациони код 0

на буџетског корисника ЈУ Обданиште „Радост“Братунац (организациони код 0
планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембар 2016 године, у укупном износу од 

412500“Средства за запошљавање младих“ на позицију411100 „Расходи за основну 
нето)у износу од 15.150,00КМ. 

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

ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном билтену 

43/15                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                        Недељко Млађеновић с.р.

-mail:bratopst@teol.net   

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

6),Начелник општине  доноси:  

1. Одобрава се реалокација средстава са буџетског корисника                                                                
(организациони код 0015150) –фонд 

на буџетског корисника ЈУ Обданиште „Радост“Братунац (организациони код 0015400)у 
планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембар 2016 године, у укупном износу од 

412500“Средства за запошљавање младих“ на позицију411100 „Расходи за основну 

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

ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном билтену 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић с.р.  



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

 
 

На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16
за 2016 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 
 
 
 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

 
    1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за
друштвене дјелатности(организациони код 0
 

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава :
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0
-буџетска резерва у износу од
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0

позицију : 
-416100“ Грантови појединцима“  у износу од 5

Николић Златану из Факовића ,  чија је  кућа уништена у пожару у износу од 2
трошкове услуга РГУ РС за откуп стана породице погинулог борца у износу од 33,00КМ и 
300,00КМ за Николић Зорана за накнаду штете од поплава.
 
   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 билтену 
општине Братунац“ 
 
 
 
 
 
    Број 02-020-364-44/15                                            
    Братунац,31.12.2016 године 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-НАЧЕЛНИК- 

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

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

у(„Службени билтен општине Братунац“број 1/16),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
дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 588,00КМ    

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава :
са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015
буџетска резерва у износу од 588,00КМ, 

за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0

“ Грантови појединцима“  у износу од 588,00КМ за плаћање једнократне помоћи 
Николић Златану из Факовића ,  чија је  кућа уништена у пожару у износу од 2
трошкове услуга РГУ РС за откуп стана породице погинулог борца у износу од 33,00КМ и 
300,00КМ за Николић Зорана за накнаду штете од поплава. 

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

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

5                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

                                                                                                                 Недељко Млађеновић

-mail:bratopst@teol.net   

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

),Начелник општине  доноси: 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

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

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
015110) са позиције : 

за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на 

,00КМ за плаћање једнократне помоћи 
Николић Златану из Факовића ,  чија је  кућа уништена у пожару у износу од 255,00КМ и 
трошкове услуга РГУ РС за откуп стана породице погинулог борца у износу од 33,00КМ и 

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић с.р. 



Ул.Светог Саве 260 Братунац, 

      
 
   На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12,51/14,103/15 и 15/16
за 2016 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 
 
 
 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

 
     1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за
друштвене дјелатности(организациони код 0
 

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава :
-са Стручне службе Скупшт
-буџетска резерва у износу од
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0

позицију : 
-416100“ Грантови појединцима“  у износу од 

смјештаја за породице: Стојана Милинковића
Симића  и  Милованa Ђурковића,  чије су  куће оштећене у поплавама.
 
   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 билтену 
општине Братунац“ 
 
 
 
 
    Број 02-020-364-45/15                                            
    Братунац,31.12.2016 године 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-НАЧЕЛНИК- 

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

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1/16),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
друштвене дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 850,00КМ   

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава :
са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015
буџетска резерва у износу од 850,00КМ, 

за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0

“ Грантови појединцима“  у износу од 850,00КМ за плаћање 
смјештаја за породице: Стојана Милинковића ,Драгана Ћирковића ,Слобе Ћирковић , Дејана 

Ђурковића,  чије су  куће оштећене у поплавама. 

3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за 
вреду и друштвене дјелатности. 

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

5                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

                                                                                                                 Недељко Млађеновић

-mail:bratopst@teol.net   

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

),Начелник општине  доноси: 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

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

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
015110) са позиције : 

за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на 

,00КМ за плаћање алтернативног 
,Драгана Ћирковића ,Слобе Ћирковић , Дејана 

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић с.р. 



Ул.Светог Саве 260 Братунац, 

 
 
        На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16
за 2016 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 
 
 
 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
 
 
     1.  Одобрава се реалокација
друштвене дјелатности(организациони код 0
 

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава :
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони 
-буџетска резерва у износу од
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0

позицију : 
-415200“ Текући грантови непрофитним субјектима у земљи“  у износу од 2.000,00КМ за 

плаћање хуманитарној организацији „С љубављу храбрим срцима“,и 1.000,00КМ ФК“Полет“ за 
санирање  дугова из ранијег периода.
 
   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 билтену 
општине Братунац“ 
 
 
 
 
    Број 02-020-364-46/15                                            
    Братунац,31.12.2016 године 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-НАЧЕЛНИК- 

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

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

годину(„Службени билтен општине Братунац“број 1/16),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
друштвене дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 3.000,00

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава :
са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015
буџетска резерва у износу од 3.000,00КМ, 

за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0

“ Текући грантови непрофитним субјектима у земљи“  у износу од 2.000,00КМ за 
хуманитарној организацији „С љубављу храбрим срцима“,и 1.000,00КМ ФК“Полет“ за 

санирање  дугова из ранијег периода. 

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

па на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном билтену 

5                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

                                                                                          Недељко Млађеновић

-mail:bratopst@teol.net   

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
Одлуке о извршењу буџета општине Братунац 

),Начелник општине  доноси: 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и 
3.000,00КМ   

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
015110) са позиције : 

за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на 

“ Текући грантови непрофитним субјектима у земљи“  у износу од 2.000,00КМ за 
хуманитарној организацији „С љубављу храбрим срцима“,и 1.000,00КМ ФК“Полет“ за 

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

па на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном билтену 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Недељко Млађеновић с.р. 



 
 
 
 
 
 
 
 


