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С А Д Р Ж А Ј 
 

АКТИ СКУПШТИНЕ 
 

1. ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2015.ГОДИНУ 

2. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2015.ГОДИНУ 

3. OДЛУКА О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

ИЗГРАДЊЕ ЗГРАДЕ ЈУ ДОМ ЗДРАВЉА БРАТУНАЦ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА 

РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

4. ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ГРАНТНИХ СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ПО 

ПРОЈЕКТУ“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКТА „САНАЦИЈЕА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У ОПШТИНИ 

БРАТУНАЦ“ 

5. ОДЛУКА О ПРОСЈЕЧНОЈ КОНАЧНОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ЦИЈЕНИ 1М2 КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ 

СТАМБЕНОГ И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 

6. ОДЛУКА О ПРОМЈЕНИ СТАТУСА ЗЕМЉИШТА 

7. ОДЛУКА О ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА 

8. ПРОГРАМ КОРИШТЕЊА ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ЗА ШУМЕ У 2015.ГОДИНИ 

9. ПРОГРАМ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА 

КОЈА ИМАЈУ СЈЕДИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЕБНИХ 

МЈЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

10. ПРОГРАМ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ОД НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА У 2015.ГОДИНИ 

11. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАДА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 

2015.ГОДИНУ 

12. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 

2014.ГОДИНУ  

13. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 

2014.ГОДИНУ 

АКТИ НАЧЕЛНИИКА 
 

1. ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ОДВОЗА,ОДЛАГАЊА ОТПАДА И НАЧИНУ 

ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА 

2. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2015.ГОДИНУ 

3. РЈЕШЕЊЕ О РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

4. ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА БРАТУНАЦ НА ПРАВИЛНИК О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ ДОМУ 

ЗДРАВЉА 

 

 

АКТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

 
1. ОГЛАС БРОЈ:02/2-372-8/15 ОД 06.02.2015.ГОДИНЕ 

 
 

 
 
 
 



 
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр.101/04, 42/05 , 118/05 и 98/13) и члана 33. Статута општине Братунац – 
Пречишћен текст („ Службени билтен општине Братунац“, број:4/05), Скупштина 
општине Братунац, на сједници одржаној дана 12.02.2015.године, доноси: 
 

ПРОГРАМ РАДА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

1. 
1 ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 Програм рада Скупштине општине Братунац за 2015. годину представља основу за 
благовремено и редовно планирање сједница Скупштине општине  и њених радних тијела, 
те за припреме и организовање активности у Скупштини. 
 Поред питања наведених у овом програму која чине основу за рад, Скупштина 
општине ће разматрати и друга питања која буду произилазила из закона и других 
прописа, као и питања која се у свакодневној активности општинских органа појаве као 
актуелна, а из надлежности су Скупштине општине, те овај програм рада остаје отворен 
током цијеле године за све образложене приједлоге, примједбе и сугестије од интереса за 
грађане, установе, предузећа и друге субјекте. 
 Начелник општине и други предлагачи материјала као и обрађиваћи материјала, 
дужни су да се придржавају утврђених рокова и да своје активности ускладе са овим 
програмом. 

2. 
 

 Овај Програм обухвата два дијела тематских садржаја: 
- нормативно-правног карактера и 
- тематско-аналитичког карактера. 
 
У оквиру сједниица Скупштине општине разматраће се: 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВНИ ДИО 

 
I ТРОМЈЕСЕЧЈЕ: 

 
1. ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ 

         ПРЕДЛАГАЧ: Колегиј Скупштине општине 
2. ПЛАН РАДА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 
3. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНЕ ЦИЈЕНЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА 

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

4. ПРОГРАМ  КАПИТАЛНОГ ИНВЕСТИРАЊА ЗА 2015.год. 
ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

5. ОДЛУА О ПРУЖАЊУ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

6. ПРОГРАМ О НАЧИНУ  КОРИШЋЕЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ПРИКУПЉЕНИХ НА ОСНОВУ ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ ВОДНИХ 
НАКНАДА У 2015.ГОДИНИ, 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 



7. ПРОГРАМ КОРИШТЕЊА ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ЗА ШУМЕ 
У 2015.ГОДИНИ, 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

8. ПЛАН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ДРУГИХ 
ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ СЈЕДИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 
БРАТУНАЦ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЕБНИХ МЈЕРА ЗАШТИТЕ ОД 
ПОЖАРА, 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

9. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ОД НАКНАДА ПО 
ОСНОВУ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

II ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 
 
10. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА НЕИМЕНОВАНИМ УЛИЦАМА НА 

ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА БРАТУНАЦ 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

11. СТАТУТАРНА ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 
ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

12. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈА ЗА ПАРКИНГ ПРОСТОР И 
НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА И НАПЛАТЕ ПАРКИНГ ПРОСТОРА 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

13. ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 
2015. ГОДИНУ 
ПРЕДЛАГАЧ:Комисија за награде и признања 
 

III ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 
 

14. ОДЛУКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПОСТАВЉАЊА, ИЗГРАДЊЕ И 
УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 
IV ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 

 

15. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПОРЕСКЕ СТОПЕ ЗА ОПОРЕЗИВАЊЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2016. 
ГОДИНУ 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

16. ПРЕДЛОГ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

17. ОДЛУКА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2016. 
ГОДИНУ 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

18. ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2015. 
ГОДИНУ 

        ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 
 
 
 
 



ТЕМАТСКО – АНАЛИТИЧКИ ДИО 
 
I ТРОМЈЕСЕЧЈЕ: 
 

1. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ 
  ПРЕДЛАГАЧ: Предсједник Скупштине општине 

2. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ  
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

3. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 
ЗА 2014. ГОДИНУ 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

4. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈСКИХ СЛУЖБИ ЗА 2014. ГОДИНУ 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

5. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНИХ УСТАНОВА ЗА 2014. ГОДИНУ СА 
ПРОГРАМОМ РАДА И ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

6. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
БРАТУНАЦ 2015. ГОДИНУ 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 
II ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 
 

7. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2014. 
ГОДИНУ 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

8. ИЗВЈЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2014. 
ГОДИНИ 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

9. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ И УТРОШКУ СРЕДСТАВА СПОРТСКИХ КЛУБОВА ЗА 
2014. ГОДИНУ 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

10. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  „РАД“ БРАТУНАЦ И АД 
„ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БРАТУНАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

11. ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ БЕЗБЈЕДНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 
БРАТУНАЦ У 2014. ГОДИНИ 
ПРЕДЛАГАЧ: Полицијска станица Братунац 

12. ИНФОРМАЦИЈА О ПРОЉЕТНОЈ СЈЕТВИ 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

13. ИНФОРМАЦИЈА О ПРАВОБРАНИЛАШТВА РС – СЈЕДИШТЕ ЗАМЈЕНИКА 
ВЛАСЕНИЦА ЗА 2014. ГОДИНУ 
ПРЕДЛАГАЧ: Правобранилаштво РС – Сједиште замјеника Власеница 

14. ИНФОРМАЦИЈА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И НВО КОЈЕ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ 
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ О ТРОШЕЊУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине  

15. ПРОЦЈЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ 
НЕСРЕЋА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ, 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 



III ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 
 

16. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА ПЕРИОД 
01.01. – 30.06.2015. ГОДИНУ 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

17. ИНФОРМАЦИЈА О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. 
ГОДИНИ 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

18. ИНФОРМАЦИЈА О УПИСУ УЧЕНИКА И СТРУЧНОЈ ЗАСТУПЉЕНОСТИ 
НАСТАВНОГ КАДРА У ШКОЛСКОЈ 2015. – 2016. ГОДИНИ У ОСНОВНИМ И 
СРЕДЊОЈ ШКОЛИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

19. ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ У ПРЕДШКОЛСКОМ ОБРАЗОВАЊУ НА 
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

20. ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ НА ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

21. ИНФОРМАЦИЈА О МАТЕРИЈАЛНОМ СТАЊУ  ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНЕ 
БРАТУНАЦ 
ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине  

22. ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ НА ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 
IV ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 

 
23. ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 
ПРЕДЛАГАЧ: ЈУ „ Центар за социјални рад“ Братунац 

24. ИНФОРМАЦИЈА У ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА И О СТАЊУ 
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ У 2015. ГОДИНИ 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

25. ИНФОРМАЦИЈА О ЈЕСЕЊОЈ СЈЕТВИ 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

26. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И 
ИНКЛУЗИЈЕ ЗА ОПШТИНУ БРАТУНАЦ 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

3. 

 Програм рада Скупштине општине Братунац за 2015. Годину објавиће се у 
„Службеном билтену општине Братунац“ 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Број: 01-022-15/15  
Братунац, 13.02.2015.год.                                                            Адил Османовић   



 

                На основу чл.30 алинеја 4. Закона о локалној самоуправи (Сл.Гласник РС бр.101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13)   и  чл.33 Статута општине Братунац-пречишћен текст (Сл.Билтен општине Братунац 
бр.04/05), Скупштина општине Братунац на сједници одржаној 12.03.2015.год. доноси: 

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2015.год. 

Ред. 

Број 
Назив пројекта Инвеститори пројекта 

Процјењена 

вриједност пројекта 

конто у буџету 

општине за 

2015.год. 

планирана 

новчана 

средства у 

буџету 

општине за 

2015 

Период 

реализа

ције 

пројекта 

1 
Уређење корита 

ријеке Крижевице 

I фаза                                                     

"ЈП Воде Републике 

Српске“ Општина 

Братунац 

 1.800.000,00  КМ 

    

2014/20

15 

II фаза                                            

Свјетска банка                                           577.000,00 КМ     2015 

Општина Братунац  513100 50 000,00 

2 
Изградња нове зграде 

дома здравља 

-Министарство здравља 

РС 
1 400 000,00 KM   

  
2014/20

15 

-Општина Братунац 600.000,00 КМ 415200 
средства ће бити 

обезбјеђена 

кредитним 

задужењем 

3 

Санација и 

реконструкција 

водоводне мреже у 

општини Братунац  

Општина Братунац 
550.000,00 КМ                           

(обавеза за ПДВ) 
517100 500 000,00 

2015/ 

2016 Кредитна средства 1.400.000,00 ЕУРА     

Грант 980.000,00 КМ     

4 
Изградња система за 

наводњавање 

Влада РС - Министарство 

пољопривреде  
1.700.000,00 КМ     

2014/20

15/ 2016 
општина Братунац 300.000,00 КМ 511100 150 000,00 

5 

Развој пољопривреде 

кроз пројекат 

"Обнављање и 

подизање нових 

засада малине и 

купине" 

JICA- JAPAN,                                                                   

UNDP                                              

ОKSFAM                   

CARE                                      

Министарство 

пољопривреде РС                                  

Општина Братунац  

3.500.000,00 КМ 

415200 270 000,00 

2014/ 

2015/20

16 



6 

Изградња станова за 

породице погинулих 

бораца 

-Министарство рада и 

борачко-инвалидске 

заштите РС 

900.000,00 КМ     
2014/20

15 

-Општина Братунац 120.000,00 КМ 511100   

7 
Изградња моста на 

ријеци Дрини 

Влада Републике Србије               

Влада Републике Српске 
22.000.000,00 КМ      

2014/20

15/ 2016 

8 
Изградња регионалне 

депоније 

Европска инвестициона 

банка                                          

Свјестка банка                                                                    

Општине регие Бирач 

8.500.000,00 КМ 

  

  
2013/20

14/ 2015 

9 

Изградња кућа и 

станова за рјешавање 

стамбених проблема 

свих категорија 

становништва 

Министарство за људкса 

права и избјеглице БиХ                                           

Министарство за 

избјеглице и расељена 

лица Републике Српске                              

Европска унија                                         

Земље ОПЕКА                                                 

Општина Братунац 

8.000.000,00 КМ 

  

  
2013/20

14/ 2015 

РПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                          ___________________________ 

Б Р А Т У Н А Ц Адил Османовић  с.р. 

Број:01-022-22/15 

Братунац,13.03.2015.год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



На основу члана 66 Закона о задуживању.дугу и гаранцијама Републике 
Српске(„Службени гласник Републике Српске“  број 71/12), члана 30.став 1. алинеја 21. Закона о 
локалној самоуправи(Службени гласник Републике Српске“,број 101/04,42/05 , 118/05 и  98/13) 
члана 58. Закона о буџетском систему Републике Српске("Службени гласник Републике Српске 
„број 121/12) и члана 33. Статута општине Братунац-пречишћен текст(„Службени билтен општине 
Братунац",бр.4/05), Скупштина општине Братунац на сједници одржаној 10.02.2015 године доноси 
: 

 
                                                                                                                                                                                                     

О Д Л У К У 
о кредитном задуживању општине Братунац за суфинансирање  изградње зграде ЈУ 

Дом здравља Братунац и  суфинансирање пројеката за развој пољопривреде на 
подручју општине Братунац 

 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком одобрава се кредитно задуживање Општине Братунац у износу од 
900.000,00КМ 
 

Члан 2. 
 
а)Намјена и врста задужења: 
-Средства кредита употребиће се за: 
 1. Суфинансирање  изградње зграде ЈУ Дом здравља Братунац у износу 
од........................................................................................................................................600.000,00КМ  
 2. Суфинансирање пројеката за развој пољопривреде у општини Братунац у                                                       
износу од ...........................................................................................................................300.000,00КМ                   
 2.1.Суфинансирање изградње  система за наводњавање и одржавање и  управљање изграђеним 
системима у износу од ....................................................................................................150.000,00КМ 
 2.2.Суфинансирање пројекта проширење засада малина у износу од ......................150.000,00КМ 
   
  -Врста задужења:Дугорочни кредит на период од 5 година уз минимални период одгоде  плаћања 
oд 6 мјесеци 
 
б)Максималан износ главнице задужења     900.000,00КМ                                                                    
  
в)Максимална камата и остали трошкови задужења: 
 
-максимална  каматна стопа у висини до 8,5% годишње и 
                                                                                                                                                                                                    
- уз минималне остале трошкове реализације задужења. 
 
г)Рок доспјећа и услови отплате :5година,60 мјесечних ануитета. 
 
д)Начин осигурања  отплате дуга:Број мјеница са мјеничним изјавама и бјанко овјерених налога 
који одговара сваком појединачном одобреном кредитном задужењу Општине Братунац и 
правилима  и захтјевима пословне банке. 
 
ђ)Остварени изворни приходи Буџета општине Братунац у 2014 години износе 5.063.122КМ, и то 
порески 4.431.335КМ,непорески 631.787КМ.Стање дуга на дан 31.12.2014 године по основу 
дугорочних кредита износи 476.577,89КМ, по основу краткорочних кредита 407.182,10КМ.  У 
2015 години за отплату доспјева 352.792,04 КМ.Укупан износ који доспјева на наплату по датом 
кредиту у 2015години и по постојећим задужењима не прелази 18% од износа редовних прихода 
остварених у претходној  фискалној 2014години. 
 



е)Период амортизације за капиталне инвестиције које се финансирају из задужења је 77 година за 
објекат ЈУДом здравља Братунац  и 60 година за системе за наводњавање. 
  
 

Члан 3. 
 

Кредитна средства биће у потпуности враћена до 2021године. 
 
 

Члан 4. 
 

Задужује се Начелник општине Братунац да обезбједи извршење ове Одлуке.  
 

Члан 5. 
  

За праћење реализације и утрошка средстава кредитног задужења Општине Братунац као и 
предлагање одабира пројеката задужују се Комисија за буџет и финансије  ,која ће о свему 
обавјестити Скупштину општине Братунац 
 

Члан 6. 
 
 
           Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „ Службеном Билтену општине 
Братунац“ 
 
 
 
  РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                                                               
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 
     Б Р А Т У Н А Ц                                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                            
Број:01-022- 7/ 15                                                                         ---------------------------------------------                                                            
Братунац, 10.02 .2015године                                                                     Адил Османовић  с.р.            
                                                                                                                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 3. Закона о донацијама 
у јавном сектору („Службени гласник Републике Српске“, број: 96/05) и члана 33. Статута 
општине Братунац („Службени билтен општине Братунац“, број: 4/05), Скупштина општине 
Братунац, на сједници одржаној дана 10.02.2015. године, д о н и ј е л а  ј е  

 
 

О Д Л У К У  
о прихватању грантних средстава Европске комисије по Пројекту „Водовод и 

канализација Републике Српске“ за суфинансирање Пројекта „Санација и реконструкција 
водоводне мреже у општини Братунац“ 

 

 

Члан 1. 
 

Прихватају се грантна средства Европске комисије којима се суфинансира Пројекат 
„Водовод и канализација Републике Српске“ за финансирање Пројекта „Санација и 
реконструкција водоводне мреже у општини Братунац“ ( у даљем тексту: Пројекат). 

 
 

Члан 2. 
 

Грантним средствима суфинансира се Пројекат изградње, реконструкције и 
проширења водоводне инфраструктуре и система водоснабдијевања. 
 
 

Члан 3. 
 

Грантна средства обезбјеђена су у складу са Споразумом о гранту који је закључен 
између Европске инвестиционе банке и Босне и Херцеговине и Супсидијарним споразумом у 
оквиру ИПА 2010 - Национални програм за БиХ Дио1 - Водовод и канализација у Републици 
Српској између Босне и Херцеговине и Републике Српске од 19.04.2013. године. 
 
 

Члан 4. 
 

Суфинансирање Пројекта извршиће се из средстава ИПА 2010, током периода 
извођења радова. 

 
Члан 5. 

 
Одобрени износ грантних средстава за Пројекат износи 980.000,00 евра или 

1.916.713,40  КМ. 
 
 

Члан 6. 
 

За наведени грант којим се суфинансира Пројекат обезбјеђена је Потврда за 
ослобађање од плаћања увозних даџбина и ПДВ-а при увозу робе и за ослобађање од плаћања 
ПДВ-а при набавци добара и услуга у БиХ у оквиру пројекта који се финасира из ИПА фонда 
у складу са оквирним Споразумом коју је издала Делегација Европске комисије у Босни и 
Херцеговни број: ЕU/2015/D/280396 

 
Члан 7. 

 
Грантна средства реализују се путем Европске инвестиционе банке у складу са 

њеним важећим процедурама. 



 
Члан 8. 

 
Овлашћује се Начелник општине Братунац да потпише Уговор о преносу грантних 

средстава по Пројекту између Владе Републике Српске - Министарства финансија и 
Општине Братунац. 

 
 

Члан 9. 
 

За реализацију ове Oдлуке задужују се Начелник општине Братунац и Пројектни 
имплементациони тим. 

 
 

Члан 10. 
 

Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном билтену 
општине Братунац“. 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Број: 01-022-6/15 
Братунац, 10.02.2015                                                                              Адил Османовић  с.р 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи (,,Службени 

гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05, 98/13), члана 80. став 4. Закона о 
уређењу простора и грађењу (,,Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13) и члана 
33. Статута општине Братунац – Пречишћени текст (,,Службени билтен општине 
Братунац“, број: 04/05), Скупштина општине Братунац, сједници одржаној дана 
12.03.2015. године,  д о н о с и : 
 
 
 

О Д Л У К У 
О ПРОСЈЕЧНОЈ КОНАЧНОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ЦИЈЕНИ 1м2 

  КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ СТАМБЕНОГ И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА  
ИЗ ПРЕТХОДНЕ  ГОДИНЕ  

 
 

Члан 1. 
 

Утврђује се просјечна коначна грађевинска цијена једног квадратног метра корисне 
површине стамбеног и пословног простора из претходне године у износу од 800,00 КМ. 
 
 

Члан 2. 
 

Просјечна коначна грађевинска цијена из члана 1. ове Одлуке служи као основица 
за израчунавање накнаде по основу природних и локацијских погодности градског 
грађевнинског земљишта и погодности већ изграђене комуналне инфраструктуре, које 
могу настати приликом коришћења тог земљишта (у даљем тексту:  рента).  

 
 

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: 01-022-16/15                                                                        _________________________ 
Братунац, 13.03.2015. год.                                                                    Адил Османовић с.р. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ 
О ПРОСЈЕЧНОЈ КОНАЧНОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ЦИЈЕНИ М2 

  КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ СТАМБЕНОГ И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА  
ИЗ ПРЕТХОДНЕ  ГОДИНЕ  

 
 

ПРАВНИ ОСНОВ: 
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 80. став 4. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број: 40/13), који прописује 
да просјечну коначну грађевинску цијену једног м2 корисне површине стамбеног и 
пословног простора из претходне године утврђује одлуком Скупштина јединице локалне 
самоуправе. 
 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: 
Инвеститор изградње објеката на грађевинском земљишту, дужан је да плати накнаду за 
уређење градског грађевинског земљишта и по основу природних и локацијских 
погодности градског грађевнинског земљишта и погодности већ изграђене комуналне 
инфраструктуре, које могу настати приликом коришћења тог земљишта (ренту). Основица 
за израчунавање ренте је просјечна коначна грађевинска цијена једног квадратног метра 
корисне површине стамбеног и пословног простора из претходне године на подручју 
општине. Просјечну коначну цијену утврђује Скупштина јединице локалне самоуправе 
сваке године. 
 
СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОДЛУКЕ: 
Примјена предложене Одлуке не изискује обезбјеђење додатних средстава у Буџету 
општине.  
 
 
 
 
ПРЕДЛАГАЧ:                                                                       ОБРАЂИВАЧ: 
Начелник општине                                                               Одјељење за просторно уређење  
                                                                                                и стамбено-комуналне послове 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи (,,Службени 

гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05, 98/13) и члана 33. Статута 
општине Братунац – Пречишћени текст (,,Службени билтен општине Братунац“, број: 
04/05), Скупштина општине Братунац, сједници одржаној дана 12.03.2015. године,   д о н о 
с и : 
 
 
 

О Д Л У К У 
О ПРОМЈЕНИ СТАТУСА ЗЕМЉИШТА 

 
 

Члан 1. 
 

Утврђује се да је изгубило статус добра у општој употреби земљиште означено као: 
- к.п. број: 3445/1, некатегорисани пут, површине 439 м2, уписано у ЛН број: 641/5 

КО Братунац, корисник Општина Братунац са дијелом посједа 1/1. 
 
 

Члан 2. 
 

У јавним евиденцијама непокретности које се воде код Републичке управе за 
геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука - Подручна јединица Братунац, 
извршиће се брисање уписа непокретности из члана 1. ове Одлуке као „добро у општој 
употреби – путеви“, и исто ће се уписати као својина Општине Братунац са дијелом 1/1. 

 
 

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: 01-022-17/15                                                                  _________________________  
Братунац, 13.03.2015. год.                                                                Адил Османовић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ 
О ПРОМЈЕНИ СТАТУСА ЗЕМЉИШТА 

 
 
 

 
 

ПРАВНИ ОСНОВ: 
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 30. став 1. алинеја 11. Закона о 
локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05, 
98/13), који прописује да скупштина општине доноси одлуке о прибављању, управљању и 
располагању имовином општине. 
 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: 
Одлуком СО-е Братунац о куповини и замјени земљишта за потребе регулисања уређења 
корита ријеке Крижевице број: 01-022-19/14 од 26.02.2014. године, предвиђена је замјена 
парцеле означене као к.п. 3445 у КО Братунац (која је у Листу непокретности бр. 641 
уписана као „добро у општој употреби – некатегорисани пут“ у посједу општине Братунац 
у дијелу 1/1) за одговарајуће парцеле посједника Хафизовић З. и Џанић Х.  
С обзиром да непокретности које су у општој употреби не могу бити у промету, то је, у 
циљу реализације горе поменуте Одлуке, потребно утврдити да предметна непокретност 
више не служи општој употреби, те губи статус добра у општој употреби. 
 
СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОДЛУКЕ: 
Примјена предложене Одлуке не изискује обезбјеђење додатних средстава у Буџету 
општине.  
 
 
 
 
ПРЕДЛАГАЧ:                                                                       ОБРАЂИВАЧ: 
Начелник општине                                                               Одјељење за просторно уређење  
                                                                                                и стамбено-комуналне послове 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи ( „ Службени гласник Републике 
Српске“,број 101/04,42/05, 118/05 и 98/13), члана 64.тачка (4) Правилника о рачуноводству 
,рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у 
Републици Српској ( „ Службени гласник Републике Српске“број 127/11)   и члана 33. 
Статута општине Братунац - пречишћен текст("Службени билтен општине 
Братунац",бр.4/05), Скупштина општине Братунац на сједници одржаној 12.03.2015. 
године  доноси: 
  
 

О Д Л У К У 
о отпису потраживања 

 
Члан 1. 

 
       Одобрава се отпис потраживања општине Братунац у укупном износу од  
200.816,71KM,а која се воде на конту 123918( спорна остала краткорочна потраживања у 
земљи).Отпис потраживања врши се за спорна потраживања по основу дуговања за 
кориштење градског грађевинског земљишта за правна лица у износу од 125.463,25КМ,за 
физичка лица у износу од 70.353,46 КМ и за дуговање АД“Вихор“Братунац у стечају за 
дату позајмицу у износу од 5.000,00 КМ. Дуговања су исказана у Завршном рачуну буџета 
општине Братунац  за 2013 годину.  
 

Члан 2. 
 
 Саставни дио ове Одлуке чини преглед дуга по корисницима градског 
грађевинског земљишта са стањем на дан 31.12.2013 године. 
 

Члан 3. 
 
 Одјељење за финансије Општине Братунац искњижиће наведена потраживања из 
Главне Књиге Трезора Општине Братунац и неће исказати наведена потраживања у 
Завршном рачуну Општине Братунац за 2014 годину. 
 

Члан 4. 
 
 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 
билтену Општине Братунац“. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ-                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                     
Број:01-022- 18/15                                                                                      Адил Османовић  с.р.                                      
Братунац, 13.03..2015године                                                                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 



На основу члана 89. став 6. и 8. Закона о шумама ("Службени гласник Републике 
Српске" број 75/08 и 60/13) и члана 33. Статута општине Братунац – пречишћен текст 
("Службени билтен општине Братунац" број: 4/05),  Скупштина општине Братунац је на 
сједници одржаној 12.03. 2015. године донијела је 

 
 
 

П Р О Г Р А М 
КОРИШТЕЊА ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ЗА ШУМЕ У 

2015. ГОДИНИ 
 
 

УВОД 
 

Шуме и шумско земљиште су природна добра од општег интереса и уживају посебну 
бригу и заштиту Републике Српске у погледу спречавања деградације шума, очувања и 
унапређења постојећих шума, повећања површине под шумама, заштиту шума и шумског 
земљишта, очувања општекорисних функција шума, сталног праћења стања шума и сл. Шума је 
сложена заједница или биогеоценоза (екосистем) шумског дрвећа и шумског земљишта које утиче 
једно на друго, као и на средину у којој се налазе. Шумама и шумским земљиштем газдује се у 
складу са критеријумима и принципима одрживог газдовања.  
 

Критеријуми за одрживо газдовање шумом су:  
� одржавање и побољшање шумских екосистема и њихов допринос глобалном 

циклусу угљеника,  
� одржавање здравља и виталности шумског екосистема,  
� одржавање и подстицање производних функција шуме,  
� одржавање, чување и побољшање биолошке разноврсности у шумском екосистему, 

одржавање и побољшање заштитних функција у управљању шумом (посебно 
земљишта и вода) и  

� одржавању других социјално-економских функција и услова.  
 
 

СРЕДСТВА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ЗА ШУМЕ 
 

Средства посебних намјена за шуме користе се у складу са намјенама из члана 89. 
став 8. Закона о измјенама и допунама Закона о шумама („Службени гласник Републике 
Српске“, број 60/13), а обезбјеђују се из:  

a) накнада за унапређивање општекорисних функција шума,  
b) накнаде за закуп шумског земљишта у својини Републике и надокнаде за изузимање 

земљишта из шумске производње,  
c) средстава остварених одузимањем и продајом незаконито стечене користи из шуме и 

предмета којима је незаконита радња учињена,  
d) наплаћених средстава за искрчену шуму у поступку промјене намјене шума и шумског 

земљишта,  
e) буџета Републике Српске и  
f) осталих извора у складу са законом. 

 
УПЛАТА ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ЗА ШУМЕ 

 
Према члану 89. став 6. Закона о измјенама и допунама Закона о шумама („Службени 

гласник Републике Српске“, број 60/13) корисник шума и шумског земљишта у својини Републике 
дужан је да плаћа надокнаду за развој неразвијених дијелова општине са којих потичу продати 
сортименти у износу од 10% финансијских средстава остварених продајом шумских дрвних 
сортимената утврђених по цјеновнику,  по цијенама франко камионски пут.  



Ставом 8. истог члана прописано је  следеће: „Надокнада из става 6. овог члана уплаћује се 
на рачун јавних прихода општине или града, а користи се за изградњу, реконструкцију и 
одржавање инфраструктуре и других објеката на руралним подручјима јединице локалне 
самоуправе са које потичу продати сортименти, а на основу годишњег плана о утрошку 
намјенских средстава који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде“. Накнада се уплаћује квартално до 5. у 
мјесецу за претходни квартал. Уплаћена средства се користе у посебне Законом и Програмом 
утврђене намјене. 

 
ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ОД ПОСЕБНИХ 

НАКНАДА ЗА ШУМЕ ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

 
На основу плана сјече за 2015. годину ЈП “Шуме Републике Српске“ АД Соколац, ШГ 

„Дрина“ Сребреница, управа Братунац, планирана је укупна сјеча од 14.917 м³ укупне вриједности 
1.241.788 КМ, гдје 10% од тог износа у вриједности од 124.178,80 КМ припада општини, а 
намјенски ће се утрошити за финансирање активности:  
 
 

Суфинансирање пројекта „Изградња система за наводњавање на територији општине Братунац“ у 
сарадњи са МПШиВ - Јединица за координацију пољопривредних пројеката           
                   124.178,80 КМ 

                   
           ___________ 

                          124.178,80 КМ 
 
Додјела средстава прикупљених по основу наведених накнада вршиће се на основу конкурса у 
складу са Законом о јавним набавкама, а Скупштина општине овлашћује Начелника општине да 
може изабрати приоритете, уз обавезу да се средства троше за развој неразвијених подручја са 
којих иста и потичу.  
 
 

КОНТРОЛА УТРОШКА СРЕДСТАВА 
 
 

Средства прикупљена у буџет општине по основу посебних намјена за шуме намјенски ће 
се користити за финансирање активности које су предвиђене Законом о шумама, и Програмом о 
кориштењу прихода од посебних намјена за шуме за 2015. годину. 
Надзор и координацију над спровођењем овиг Програма и намјенским трошењем новца од 
посебних накнада за шуме, вршиће Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС и 
надлежно одјељење општине Братунац.  

 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ      ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Број: 01-022-19/15      ___________________________ 
Датум: 13.03.2015. год                          Адил Османовић с.р. 

 
 

 
 
 
 
 



На основу члана 80. и члана 81. Закона о заштити од пожара („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 71/12) и члана 33. Статута општине Братунац – пречишћен текст 
(„Службени билтен општине Братунац“ број: 4/05), Скупштина општине Братунац на сједници 
одржаној дана 12.03.2015. године доноси  

 

ПРОГРАМ 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ 

СЈЕДИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЕБНИХ МЈЕРА ЗАШТИТЕ ОД 

ПОЖАРА 

 
 

У складу са чланом 80. став 1. средства за рад ватрогасних друштава и добровољних 
ватрогасних јединица које су формиране у ватрогасним друштвима обезбјеђују се из буџета 
општине, односно града, чланарина и поклона, намјенских средстава која се дају на коришћење 
као опрема и инвентар за остваривање задатака ових јединица у функционисању цивилне заштите 
у складу са Законом о цивилној заштити („Службени гласник Републике Српске“, бр. 26/02, 39/03 
и 29/10), те из других извора. 
Привредна друштва и друга правна лица која на територији Републике Српске обављају 
дјелатност, обрачунавају и уплаћују накнаду у виcини од 0,04%  од пословног прихода за 
реализацију посебних мјера заштите од пожара.  
 

План утрошка средстава 
 

Приходи прикупљени по основу уплата привредних друштава и других правних лица који 
имају сједиште и обављају дјелатност на подручју општине Братунац за реализацију посебних 
мјера заштите од пожара се распоређују у омеру 40% на рачун Ватрогасног савеза РС и 60%  на 
рачун буџета општине а која искључиво служи за реализацију пројеката техничког опремања 
ватрогасних јединица општина, изградњу објеката које користе ватрогасне јединице за своје 
активности и чување ватрогасне опреме у складу са овим планом.                                                                                     

Сходно горе наведеном, приходи прикупљени по основу накнада за 2014. годину  износе 
10.097,75 КМ, а планирана средства у буџету општине Братунац за 2015. годину износе 15.000 КМ 
и намјенски ће се користити за: 
1. Фарбање возила        3.000,00 КМ 
2. Набавка ватрогасне опреме:      3.000,00 КМ 
    (цријева, млазнице, раздјелнице, љестве, сигурносни конопци, 
     заштитна опрема) 
3. Мини компресор        1.200,00 КМ 
4. Стартер за паљење и пуњење акумулатора     1.000,00 КМ 
5. Изградња надстрешнице за чување ватрогасне опреме, 
    замјена прозора и реновирање објекта                          6.800,00 КМ 
    Укупно:                  15.000,00 КМ 
 
 

Контрола утрошка средстава 
 

Средства прикупљена у буџет општине на име накнаде од пословног прихода за реализацију 
посебних мјера заштите ос пожара су намјенска и могу се користити на начин прописан Зaконом о 
заштити од пожара и овим Програмом. Надзор и координацију над спровођењем овог Програма и 
намјенским трошењем новца од накнада вршиће надлежно одјељење општине. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ      ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Број: 01-022- 20/15                   ___________________________ 
Датум: 13.03. 2015. год.               Адил Османовић с.р. 

 



На основу члана 61. Закона о рударству („Службени гласник РС“, број: 10/95, 
18/95, 10/98, 63/02, 69/02, 86/03, 75/10 и 59/12), члана 32. Закона о концесијама 
(„Службени гласник РС“, број: 59/13) и члана 33. Статута општине Братунац 
(„Службени билтен општине Братунац“, број: 4/05), Скупштина општине Братунац на 
сједници одржаној 12.03. 2015. године доноси:  
 

П Р О Г Р А М 
КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ОД НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ 

МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА У 2015. ГОДИНИ 

 

 
У В О Д 

 
Експлоатација минералних сировина под којим се подразумијевају (све врсте 

угља, угљоводоници у течном и гасовитом стању – нафта, гас и остали природни 
гасови, асфалт и угљени шкриљци,  радиоактивне минералне сировине, металичне 
минералне сировине и њихова употребљива једињења, неметаличне минералне 
сировине за добијање грађевинског материјала, све врсте соли и солних вода, подземне 
воде: минералне, термоминералне и гасови који се са њима јављају, техногене 
минералне сировине и све друге минералне сировине природног поријекла) су добра од 
општег интереса и за чије се кориштење плаћа накнада у складу са законом.  

Експлоатацијом минералних сировина сматра се извођење радова на отварању, 
припреми, разради и откопавању лежишта минералних сировина и извођење других 
рударских радова, као и извођење радова на припреми, обогаћивању и оплемењивању 
минералних сировина. 

Обзиром да су добра од општег интереса посвећује им се посебна пажња у циљу 
рационалне и економичне експлоатације и у складу с тим намјенског кориштења 
прикупљених средстава.  
 

НАКНАДА ПО ОСНОВУ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА 
 

За експлоатацију минералних сировина потребна је концесија која се додјељује у 
складу са законом којим се  уређује област концесија. 

 

Уговором о концесији дефинише се минерална сировина која се експлоатише, 
локација на којој се врши експлоатација, рјешавање имовинско-правних односа у 
оквиру експлоатационог поља, вријеме коришћења концесије, вријеме потребно за 
припремне радове, рок отпочињања комерцијалног рада, концесиона накнада, висина и 
начин обезбјеђења гаранција за извршење концесионог уговора и за рекултивацију, 
привремена и трајна обустава радова, санација и рекултивација површина 
деградираних обављањем концесионе дјелатности и друга питања у вези са 
експлоатацијом минералне сировине, у складу са овим законом и прописима који 
уређују област концесија. (члан 9. Закона о рударству, Службени Гласник РС 59/12) 

Концесионар је дужан да плаћа концеденту (скуштини јединице локалне 
самоуправе у име јединице локалне самоуправе) концесиону накнаду у износу и на 
начин утврђен уговором о концесији. 

Средства од концесионе накнаде представљају приход Републике и локалне 
самоуправе који се дијели у омјеру 20% Републици и 80% локалној самоуправи (за 
неразвијене јединице локалне самоуправе) на чијој се територији врши концесиона 
дјелатност (члан 32. став 2. тачка в) Закона о концесијама ).  

Средства од концесионе накнаде која представљају приход јединице локалне 
самоуправе користе се намјенски у инвестиционо-развојним пројектима за: 



а) изградњу и реконструкцију: примарних инфраструктурних објеката (водовод, 
канализација, топловод, локални путеви и друго) и нових привредних капацитета који 
су у функцији привредног развоја и запошљавања и 
б) заштиту животне средине (екологија). 
 
 

3. КОРИШЋЕЊЕ ПРИХОДА ОД  
КОНЦЕСИОНИХ  НАКНАДА  

 
Планирана средства у буџету за  2015. годину по основу концесионих накнада 

износе 15.000 КМ и намјенски ће се користити за финансирање активности: 
 

- Учешћа општине у функционисању система противградне заштите у 
противградним станицама:   
Равнице       2.500,00 КМ 
Брезак       2.500,00 КМ  
Борићи      2.500,00 КМ 
Вољавица      2.500,00 КМ 
Тегаре       2.500,00 КМ 
Факовићи      2.500,00 КМ 
Укупно:                        15.000,00 КМ 

 
Контрола утрошка средстава 

 
Приходи прикупљени по основу концесионих накнада намјенски ће се користити за 
финансирање активности које су предвиђене чланом 32. Закона о концесијама,  и 
Програмом о кориштењу средстава остварених од накнада по основу експлоатације 
минералних сировина у 2015. години, који усваја скупштина јединице локалне 
самоуправе, за наредну годину. 
 Надзор и координацију над спровођењем овог Програма и намјенским 
трошењем средстава по основу концесионих накнада вршиће надлежно општинско 
одјељење Општинске управе општине Братунац. 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 
билтену општине Братунац. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА  БРАТУНАЦ                ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Број: 01-022-21/15                                  ___________________________ 
Датум: 13.03..2015. год.            Адил Османовић с.р. 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



На основу члана 33. и 60. Статута општине Братунац-пречишћен текст 
(„Службени билтен општине Братунац“,број:4/05) и члана 114.Пословника Скупштине 
општине Братунац („Службени билтен општине Братунац“, број: 7/05 и 4/08) 
разматрајући План рада Начелника  општине Братунац за 2014 годину,Скупштина 
општине Братунац, на сједници одржаној дана 12.03.2015.године д о н о с и: 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАДА НАЧЕЛНИКА  ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
 

1. 
 
 Усваја се План рада Начелника  општине Братунац за 2015.годину, у цјелости. 
 
 

2. 
 

Саставни дио овог Закључка је План рада из тачке 1. 
 
 

3. 
 
 Овај закључак ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном 
билтену општине Братунац“. 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                               ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-022-14/15                                                                            
Братунац, 13.03.2015.год.                                                                        Адил Османовић ,с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
  Н А Ч Е Л Н И К 
Број:02-020-114/15 
Братунац,03.03.2015.год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Л А Н    Р А Д А 
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

За период од 01.01.2015.год. до 31.12.2015.год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Братунац,  Март 2015.год. 
 
 



ПЛАН  РАДА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
За период од 01.01.2015.год. до 31.12.2015.год. 

 
 
 

              План рада Начелника општине за 2015.годину заснива се на 
реалним чињеницама и условима у којима ће се реализовати. 
Обухвата активности које су усклађене са програмом рада 
Скупштине, планом рада Општинске управе и стратешким 
планом развоја општине. Реализација многих активности зависи 
од оствареног буџета општине, обезбјеђених додатних извора 
финансирања од стране домаћих и међународних институција али 
и од свеукупне политичке и економске ситуације у нашој 
локалној заједници као и ширем окружењу. За успјешну 
рализацију овог плана максималан допринос морају дати све 
локалне институције уз подршку домаћих нивоа власти и 
међународних организација. 
        Такође, обавеза локалне упреве у 2015.год. биће пржање 
редовних услуга грађанима на што вишем нивоу у складу са 
важећим законским прописима. 
         Најважније активности које су планиране за 2015.годину, а 
које треба да реализује Начелник општине и Општинска управа 
су следеће:  

1. Активности на остварењу и извршењу буџета за 
2015.год.  
� Активности на предузимању мјера за што боље 

остваривање планираног буџета за 2015.год. 
� Обезбјеђење додатних извора финансирања за 

планиране пројекте а прије свега за капиталне пројекте 
који су у складу са Планом капиталних улагања  
� Предузимање мјера и активности на што бољем 

пуњењу буџета општине, како локалних прихода тако 
и прихода по основу пореза, доприноса и расподјеле 
ПДВ-а 
� Израда програма и предузимање мјера за уштеду 

средстава на свим нивоима 
� Спровођење активности на контроли утрошка 

средстава као и редовном извјештавању од стране свих 
буџетских корисника 



� У зависности од пуњења буџета пропорционално 
извршавати обавезе према свим буџетским 
корисницима 
� Стварати што повољније услове за добијање нових 

инвестиција кроз израду и кандидовање нових 
пројеката  
� Усвајањем нових одлука као и измјенама постојећих 

остварити веће приходе у буџету општине 
� Редовно извјештавати ресорно министарство и 

скупштину општине о остварењу и извршењу буџета 
општине 
� По потреби на вријеме извршити ребаланс буџета за 

2015.год. као и припрему и усвајање буџета за 
2016.год. у складу са Законом о буџетском систему  

 
2. Капитални и остали пројекти  
 

            Капитални пројекати за 2015.годину обухватају улагања у 
инфраструктуру, стамбену изградњу и развој пољопривреде. 
Капитални  пројекти за 2015.годину приказани  су у табели која  
садржи назив пројекта, процијењену вриједност  пројекта, 
инвеститоре пројекта и период реализације пројекта. 
Поред капиталних пројеката приказаних у табели, у 2015.години 
биће реализовано и више мањих пројеката планираних буџетом 
општине као и уз помоћ Владе Републике Српске и неких 
међународних организација. 
 

3. Остале активности 
� Остварење што повољнијих услова за рад Општинске 

управе како би могли да пружају квалитетније услуге 
грађанима (техничко опремање, обука, пресељење у 
нове просторије Дома културе 
� Спровођење мјера и активности на стварању и 

одржавању што стабилније безбједоносне и политичке 
ситуације које су основни услов за развој и 
обезбјеђење нових инвестиција  
� Остварити бољу сарадњу и континуитет у раду са 

новоизабраним савјетима мјесних заједница 
� Завршетак активности на обиљежавању кућа и улица  
� Израда потребних планова, програма и пројеката ради 

обезбјеђења нових инвстиција  



� Спровођење процедуре за додјелу студентских 
стипендија 
� Активности на остваривању што бољих услова за рад 

и пружање услуга у здравству, образовању, спорту и 
култури 
� Припрема и организовање општинских манифестација, 

културних, привредних и спортских  
� Припрема и спровођење скупштинских одлука и 

закључака 
� Израда просторно-планске и пројектно техничке  

документације 
� Остале редовне активности Општинске управе које су  

дефинисане важећим законским прописима  
 
 
 
                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                     
       __________________________ 
                                                  Недељко Млађеновић, дипл.инж.маш. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

На основу члана 33. И 60. Статута општине Братунац-пречишћен 
текст(„Службени билтен општине Братунац“,број:4/05) и члана 114.Пословника 
Скупштине општине Братунац („Службени билтен општине Братунац“, број: 7/05 и 
4/08) разматрајући Извјештај о раду Скупштине општине Братунац за 2014 
годину,Скупштина општине Братунац, на сједници одржаној дана 12.03.2015.године д о 
н о с и: 
 
 
 

     З А К Љ У Ч А К 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

БРАТУНАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
 

1. 
 

 Усваја се извјештај о раду Скупштине општине Братунац за 2014.годину, у 
цјелости. 
 
 

2. 
 
 Овај закључак ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном 
билтену општине Братунац“. 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                              ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-022-12/15                                                                            
Братунац, 13.03.2015.год.                                                                         Адил Османовић ,с.р.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

На основу члана 33. И 60. Статута општине Братунац-пречишћен 
текст(„Службени билтен општине Братунац“,број:4/05) и члана 114.Пословника 
Скупштине општине Братунац („Службени билтен општине Братунац“, број: 7/05 и 
4/08) разматрајући Извјештај о раду Начелника  општине Братунац за 2013 
годину,Скупштина општине Братунац, на сједници одржаној дана 12.03.2015.године д о 
н о с и: 
 
 
 

     З А К Љ У Ч А К 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ НАЧЕЛНИКА  ОПШТИНЕ 

БРАТУНАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
 
 

1. 
 

 Усваја се извјештај о раду Начелника  општине Братунац за 2014.годину, у 
цјелости. 
 
 

2. 
 
 Овај закључак ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном 
билтену општине Братунац“. 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                             ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-022-13/15                                                                            
Братунац, 13.03.2015.год.                                                                         Адил Османовић,с.р. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPŠTINA BRATUNAC 
B R A T U N A C 
ul. Svetog  Save   
NAČELNIK OPŠTINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAVILNIK 
O NAČINU I USLOVIMA ODVOZA, ODLAGANJA 

OTPADA I NACINU DODJELE UGOVORA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bratunac, jul 2014. go 



OPŠTINA BRATUNAC 
B R A T U N A C 
NAČELNIK 
Broj:02-020-348/14. 
Dana,29.10.2014. god. 
 
                                
             Na osnovu  člana 56. Odluke o komunalnom redu (Sl. Glasnik opštine Bratunac broj 
02/2012), člana 23 Odluke o upravljanju komunalnim otpadom i člana 50 Statuta opštine 
Bratunac - Prečišćen tekst (Sl. Bilten opštine Bratunac 4/2005) Načelnik opštine dana 29.10. 
2014.god.   d o n o s i :     
 
 

PRAVILNIK 
o načinu i uslovima odvoza,odlaganja otpada 

i načinu dodjele ugovora 
            
 

Član 1. 
 

Ovim pravilnikom određuje se područje na kome se vrši redovan odvoz komunalnog 
otpada, vrijeme i intenzitet odvoza otpada, način prikupljanja i odlaganja otpada i način 
plaćanja odvoza otpada.  

 
Član 2. 

  
Otpadom u smislu ovog Pravilnika smatra se otpad koji nastaje u stanovima i 

porodičnim kućama, dvorišnim zgradama i poslovnim prostorijama a koji se po svojoj veličini 
i pogodnosti može upakovati u plastične vreće i odložiti u posude predviđene za odlaganje 
komunalnog otpada tamo gdje su postavljene. 
 
 

Član 3. 
 

Odvoz otpada planiran je na čitavom području opštine,kako u urbanom tako i u 
prigradskim i seoskim naseljima,gdje je izgradnjom putne infrastrukture omogućen prilaz 
specijalnim komunalnim vozilima. 

U seoskim područjima gdje trenutno nema odgovarajuća infrastruktura,odvoz otpada 
će biti rješen na drugi način. 
 
 

Član 4. 
 
  Pravilnikom je predviđeno da se otpad (smeće) sakuplja, odvozi i odlaže u tri (3) zone. 

Imalac otpada je dužan iznositi komunalni otpad na mjesta pristupačna vozilima i 
postavljenim posudama za odlaganje otpada a iznimno gdje ovakav vid odlaganja nije moguć 
zbog ugrožavanja saobraćaja,blizine objekata, imalac otpada je dužan otpad odložiti u 
najbliže postavljenu posudu za odlaganje otpada. 
 
 
 
 
 



Član 5. 
 

Prva zona (I zona) je ograničena slijedećim ulicama:  
-u užem gradskom jezgru naselja Bratunac od Kosovske ulice do Riječke ulice, od 
Elektrodistribucije Bratunac do mosta na rijeci Križevici prema Rakovačkom putu. 
 
 

Član 6. 
 

Druga zona (II zona)  obuhvata naznačene krajeve  I zone pa sve do postavljenih tabli 
sa oznakom naselja Bratunac na trasama regionalnih puteva. 
 
 

Član 7. 
 

Treća zona (III zona) obuhvata područje od postavljenih tabli sa oznakom naselja 
Bratunac do krajnjih naselja na teritoriji opštine Bratunac. 
 
 

Član 8. 
 

Sakupljanje i odvoz otpada će se vršiti kako slijedi: 

-u užem gradskom jezgru naselja Bratunac(individualni korisnici) najmanje dva  puta  
sedmično, 
-u prigradskim naseljima jednom u sedam dana, 
-na području od postavljenih tabli sa oznakom naselja Bratunac, do krajnjih naselja na  
teritoriji opštine Bratunac jednom u deset dana. 
 
 

Član 9. 
   
   Iznošenje otpada  organizovano je tokom cijele godine, kao što postoji predviđeno da 
se usled povećane količine otpada odvoz radi i u dane vikenda, kao i za vrijeme, državnih i 
vjerskih praznika. 
  Sakupljanje, odvoz i odlaganje odvijaće se u I smjeni od 7h-15h ili postoji predviđeno 
da se usled veće količine izmijeni program i da se radi u dve smjene : ( I ) smjena od 6h-13h i 
II smjena od 13h-20h .  
 
 

Član 10. 
 

Kod kolektivnih tipova stanovanja gdje je urbanističkim rješenjem predviđena lokacija 
za posuđe ( kontejnerskog) tipa 1,10m3 a u prvoj zoni (Izoni) kod fizičkih lica, u zgradama 
kolektivnog stanovanja, pravnih lica, velikih firmi i medicinskih ustanova dinamika 
pražnjenja komunalnog otpada vršiće se svakim radnim danom u I ili II smjeni.  

 
 

Član 11. 
 
   Kod individualnog tipa stanovanja  gdje je predviđeno da korisnici usluga posjeduju 
svoje posude za odlaganje otpada PVC vreće , kante zapremine do 150 l, odvoz otpada 
(smeća) vršiće se u I ili II smjeni, jednom u sedam dana.  

 Korisnici usluga su dužni da svoje posude iznesu do  kolovoza gdje prolazi kamion 
nadležnog preduzeća, u I smjeni do 6h i u II smjeni do 13h. 



Član 12. 
 
  Ukoliko se bude radilo u II (dvije) smjene od strane davaoca usluga biće izdato 
obavještenje koje se zone rade u I (prvoj) a koje u II (drugoj) smjeni. Svim korisnicima usluga 
može se vršiti i dodatni odvoz posebne vrste otpada uz zahtjev i ispostavljenu fakturu davaoca 
usluga po odobrenom cjenovniku od strane Načelnika opštine. 
                                                    
 

Član 13. 
 

 Uklanjanje baštanskog otpada kod individualnih korisnika vrši se jedanput nedeljno 
po   posebnom  pozivu za šta sleduje  posebna naknada vršiocu usluga, s tim što  sva vrsta tog 
otpada  trava,žbunje, ukrasno bilje, sitno granje nastalo obrezivanjem drveća mora biti 
isitnjeno i upakovano  u vreće do 150 l zapremine. 

Krupni otpad  će se  odvoziti kvartalno ( 4 puta  godišnje), bez naknade, a za sav ostali  
krupni otpad koji korisnici sakupe AD "Gradska čistoća" će odvesti uz naknadu  prema 
važećem  cjenovniku odobrenom od strane Načelnika opštine. 
 
 

Član 14. 
 
  Otpad mora biti  upakovan u plastične vreće  do 150 l, odložen u individualne posude 
(kante) zapremine do 150 l  ili  u kontejnere 1,10 m3 zapremine  ili 7,00 m3 zapremine. Otpad  
se  ne može odlagati na zelene površine i na mjesta  koja mogu ugroziti saobraćaj. 

Posude za odlaganje otpada nabavljeju korisnici usluga o svom trošku,kako 
individualni tako i privredni korisnici. 

Opština vrši nabavku posuda za odlaganje otpada sa javnih površina tj. prema 
programu  zajedničke komunalne potrošnje.  
                                                     
 

Član 15. 
 

Odvoz otpada vrši se specijalnim, komunalnim vozilima  za odvoz otpada, a odlaže  
na gradsku deponiju ili na buduću  regionalnu deponiju.  

Preduzeće   kao davalac usluga  dužno je odvoz otpada vršiti  blagovremeno i 
kvalitetno  prema odredbama  odluke o komunalnom redu i odluke  o upravljanju  
komunalnim otpadom. 
 
 

Član 16. 
 
   Otpad se ne smije odlagati pored posuda i na mjesta koja nisu predviđena za 
odlaganje otpada. Pored posuda za odlaganje otpada iz  domaćinstava  zabranjeno je odlagati 
krupni i životinjski otpad.Ovaj otpad se odvozi naknadno i obračunava kao posebna usluga za 
koju davaoc usluge ispostavlja posebnu fakturu. 
 
 

Član 17. 
 

 Svi imaoci otpada prema odluci o komunalnom redu , odluci o upravljanju 
komunalnim  otpadom i  ovom pravilniku  dužni su se prijaviti za odvoz otpada, sklopiti  
ugovor  i plaćati mjesečnu naknadu ( po m2 korisne površine) za odvoz otpada davaocu 
usluga kome je povjerena ova djelatnost na teritoriji opštine Bratunac, a prema odobrenom 



cjenovniku za ovu vrstu usluge.Opština Bratunac svojom odlukom vrši način dodjele ugovora 
za prikupljanje,transport i odlaganje otpada svim imaocima otpada. 
 
 

Član 18. 
 
  Broj vozila koja vrše odvoz otpada na području opštine Bratunac je sledeći: 

      1.   Iveko kompaktor           18 m3  kapaciteta 
2. VOLVO                         24 m3  kapaciteta 
3. Tam 130                         6 m3   kapaciteta 
4. Fap 1314 podizač           5 m3   kapaciteta 

 
 

Član 19. 
 

Za sve što nije regulisano ovim Pravilnikom, primjenjivaće se odredbe Odluke o 
upravljanju komunalnim otpadom na teritoriji opštine Bratunac i odluke o komunalnom redu. 

 
 

Član 20. 
 
  Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 

            Načelnik opštine               
_________________________                                                    

                                                                                        dipl.ing.maš. Nedeljko Mlađenović,s.r.             
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

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

www. opstinabratunac.com 

Број:02-020-56/15 
Братунац,27.01.2015.год. 
 

На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи (Сл.Гласник РС бр. 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13), члана 17. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник БиХ бр.39/14), Одлуке о 
усвајању буџета општине Братунац за 2015.годину бр.01-022-155/14 и члана 50. Статута 
општине Братунац- пречишћени текст  (Сл.Билтен општине Братунац бр.04/2005),  Начелник 
општине   доноси:  

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ  

БРАТУНАЦ ЗА 2015.ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Усваја се План јавних набавки општине Братунац за 2015.годину према табеларном 

прегледу у прилогу ове Одлуке.  
Члан 2.  

 
План јавних набавки општине Братунац за буџетску 2015.годину обухвата набавку роба, 

услуга и радова, те садржи податке о предмету набавке, шифру ЈРЈН, процијењеној вриједности 
набавке, врсти поступка, оквирном датуму покретања поступка и закључења уговора и извору 
финансирања. 

Члан 3. 

 
 Усвојени План јавне набавке се током буџетске године може измијенити или допунити 
уколико се појаве нове потребе или могућности набавке роба, услуга и радова,  а све измјене и 
допуне ће бити видљиво назначене у односу на основи План набавки. 
 

Члан 4. 

 
План јавних набавки општине Братунац за 2015.годину, за поступке чија је вриједност 

већа од вриједности утврђених у члану 14. став 1. Закона о јавним набавкама, биће објављен на 
веб-страници општине Братунац (www. opstinabratunac.com), и у Службеном Билтену општине 
Братунац, најкасније у року од 60 дана од дана усвајања буџета.  

Све измјене и допуне Плана набавки биће објављене на веб-страници општине 
Братунац и у Службеном Билтену општине Братунац. 
 

Члан 5. 

 
 Састави дио ове Одлуке је табеларни преглед плана јавних набавки општине Братунац  
за 2015.годину.  

Члан 6. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном Билтену 
општине Братунац и на веб-страници општине Братунац. 
 

   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
      ______________________________ 

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



         

         ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ  ЗА 2015.годину  

         

         

РЕДНИ 

БРОЈ 
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

ШИФРА                

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊЕНА 

ВРИЈЕДНОСТ  
ВРСТА ПОСТУПКА 

ОКВИРНИ 

ДАТУМ 

ПОКРЕТАЊА 

ПОСТУПКА 

ОКВИРНИ 

ДАТУМ 

ЗАКЉУЧЕЊА 

УГОВОРА 

ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 
НАПОМЕНЕ 

РОБЕ   

1 
набавка и испорука саднице 

малине 

03000000-1           

03120000-8 
102000,00 отворени поступак  I Квартал II Квартал 415200 

  

2 

набавка промотивног 

материјала за одржавање 

манифестација Сајaм малина и 

Дрински слалом 

18331000-8              

18443340-1 
11111,00 

конкурентски 

захтјев 
II Квартал II   Квартал 415200 

  

3 
набавка материјала за потребе 

цивилне заштите 
18100000-0 8547,00 

конкурентски 

захтјев 
II Квартал III Квартал 412400 

  

4 

набавка и испорука 

грађевинског материјала за   

расељена лица, повратнике и 

социјалне кориснике у 

општини Братунац 

44110000-4 21368,00 
конкурентски 

захтјев 

постоји 

закључен 

уговор 

постоји 

закључен 

уговор 

416100 

  

5 

набавка и испорука потрошног 

материјала  за одржавање 

хигијене и набавка  намирница 

за бифе  

39830000-9          

15321000-4               

15830000-5                  

15860000-4 

7692,00 
конкурентски 

захтјев 

постоји 

закључен 

уговор 

постоји 

закључен 

уговор 

412900 

  

6 

набавка и испорука течног 

горива и уља за моторна 

возила Општинске управе 

Братунац  

09000000-3 35961,00 
конкурентски 

захтјев 

постоји 

закључен 

уговор 

постоји 

закључен 

уговор 

412600 

  



7 

набавка и испорука штампаног 

и потрошног канцеларијског 

материјала за потребе 

Општинске управе Братунац  

30100000-0 5153,00 
конкурентски 

захтјев 

постоји 

закључен 

уговор 

постоји 

закључен 

уговор 

412300 

  

8 

Набавка и испорука потрошног 

материјала за компјутере и 

копир апарате 

30237000-9         

30230000-0         

30125110-5             

30197643-5 

13287,00 
конкурентски 

захтјев 

постоји 

закључен 

уговор 

постоји 

закључен 

уговор 

412300                   

412500 

  

УСЛУГЕ    

9 

одржавање и чишћење јавних 

површина, одвоз и одлагање 

отпадака са јавних површина, 

прање улица и одржавање 

парковских зелених површина 

90511000-2           

90611000-3            

77313000-7 

72650,00 отворени поступак 

постоји 

закључен 

уговор 

постоји 

закључен 

уговор 

412800 

  

10 

хватање и збрињавање паса 

луталица 
  17094,00 

конкурентски 

захтјев 
 I Квартал  I Квартал 412900 

  

11 

текуће и зимско одржавање 

путева 

45000000-7            

45233141-9               

90620000-9 

64103,00 
конкурентски 

захтјев 
II Квартал II   Квартал 412500 

  

12 
одржавање ријечних корита 45000000-7 34188,00 

конкурентски 

захтјев 
II Квартал II   Квартал 412500 

  

13 

изнамљивање штандова за 

одржавање Сајма малина 
79956000-0 8547,00 

конкурентски 

захтјев 
II Квартал II   Квартал 415200 

  

14 

набавка услуга у складу  са 

Планом управљања отпадом 
90720000-0 12821,00 

конкурентски 

захтјев 
II Квартал II Квартал 412800 

  

15 

инсталирање канцеларијске 

опреме за потребе пресељења 

Општинске управе 

51620000-4 10256,00 
конкурентски 

захтјев 
II Квартал II   Квартал 511300 

  

  
одржавање јавне расвјете 50232100-1 21367,00 

конкурентски 

захтјев 
III Квартал III Квартал 412500 

  

РАДОВИ   



16 
асфалтирање градских улица 45000000-7 59829,00 

конкурентски 

захтјев 
II Квартал II   Квартал 511100 

  

17 

набавка опреме за 

Професионалну ватрогасну 

јединицу 

44480000-8 8547,00 
конкурентски 

захтјев 
II Квартал III Квартал 511300 

  

18 

изградња грађевинских 

објеката 
45000000-7 122905 отворени поступак II Квартал III Квартал 511100 

  

19 

изграња капеле на градском 

гробљу 
45000000-7 25641,00 

конкурентски 

захтјев 
III Квартал III Квартал 511100 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

НАЧЕЛНИК 

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

 

 
Број: 02-020-356/14 
Братунац, 11.11.2014.год. 
 
                   Начелник општине Братунац, рјешавајући по захтјеву Самосталног синдиката општинске 
управе Братунац за утврђивање репрезентативности, основу члана 50 Статута општине Братунац-
пречишћени текст (сл.билтен Општине бр:04/05) и у складу са чланом 142 и 147и 152 Закона о раду- 
пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број: 55/07), доноси: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о репрезентативности синдиката општине Братунац 

 
 

1.  Утврђује се да је Самостални синдикат општинске управе Братунац репрезентативни 
синдикат који дјелује у оквиру општине Братунац. 

2. Рјешење ступа на снагу даном објављивања у Службеном билтену општине Братунац. 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Захтјевом Синдикалне организације „Самосталног синдиката Општинске локалне управе 
Братунац“ број 123/14 од 08.10.2014.године затражено је од начелника да у складу са одредбама  
Закона о раду Републике Српске донесем рјешење којим се утврђује да је подносилац захтјева  
репрезентативни синдикат општине Братунац. Подносилац је уз захтјев приложио доказе из члана 
142 цитираног Закона о раду, рјешење о упису у регистар Министарства рада и борачко-инвалидске 
заштите, доказ о финансирању из чланарине, изјаву о броју чланова, изјаву о независности и 
начелима организовања. 
 

Након увида у предметни захтјев и приложене доказе, утврђено је да је захтјев за утврђивање 
репрезентативности  Самосталног синдиката општинске управе Братунац основан јер је испунио све 
услове из члана 142 Закона о раду-пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске 
број:55/07) те је у складу са чланом 147 истог закона и овлашћења из члана 50 Статута општине 
Братунац, одлучено као диспозитиву овог рјешења. 
 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против овог рјешења може се уложити приговор Одбору за 
утврђивање репрезентативности  синдиката и удружења послодаваца Републике Српске. 

 
 
 
ДОСТАВЉЕНО:                                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
1.Подносиоцу захтјева 2 x                                        
2.Архиви                                                                                Недељко Млађеновић,дипл.инг.маш  с.р.                                                      

                                                               

                    
 
 
 
 
 



 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

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

 www. opstinabratunac.com 

 
Број:02/020- 92 /15 
Братунац,20.02.2015.год. 
       
 
                                                  

На основу члана 50. Статута општине Братунац-пречишћен текст („Сл.Билтен 
општине Братунац“ бр.04/2005) , а у складу са чланом  19. став1. тачка 4. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“), Начелник општине   д о н о с и: 
 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

I 
 

Kојим  се даје сагласност  ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА Братунац на Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста у ЈЗУ Дому здравља.   

 
 

II 
 
   Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у  „Службеном Билтену 
општине Братунац. 
  
 
 
 
              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
         

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



 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

НАЧЕЛНИК  
ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОСЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 
Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41-05-12; факс:+387(56)41-03-37:e-mail:bratopst@teol.net   

 www. opstinabratunac.com 

 
 
Број:02/2-372-8/15 
Дана, 06.02.2015.г. 

 

О Г Л А С 
 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општинске управе општине 
Братунац, на основу Рјешења бр.02/2-372-8/15 од 06.02.2015.год., извршио је у регистру заједница 
зграда Братунац, у регистарском листу бр.22 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 
«ЛАМЕЛА 13», БРАТУНАЦ, Ул.17.априла бр.4 са следећим подацима: 
 
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: Заједница етажних власника „Ламела 13“ ул.17.априла бр.4  Братунац 
 
ОСНИВАЧИ:  16 етажних власника зграде 
 
ДЈЕЛАТНОСТ: Управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у правном промету 
самостално у оквиру своје дјелатности. За обавезе одговара цјелокупном својом имовином.Чланови 
одговарају супсидијарно до висине свог удјела у плаћању трошкова одржавања зграде. 
 
ЗАСТУПНИК: Заступа Станко Томић, ул.17.априла бр.4 2/11 Братунац, предсједник Управног 
одбора, самостално и без ограничења. 

 

 
 

                                  НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
                                                                                            _________________________ 

       Младен Тољ, дипл.инг.арх. с.р. 

 
 

 


