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На основу члана 3.став 1.тачка 2 и члана 51.Закона о превозу у друмском саобраћају 

Републике Српске  („Службени Гласник РС“ бр.47/17),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 8.редовне сједнице одржане дана 25.10.2017.године, доноси: 

 

ОДЛУКУ 
О ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ  

 
 

Члан 1. 
  

Овом одлуком уређују се организација такси превоза на подручју општине Братунац, 
мјерила и критеријуми на основу којих се одређује број такси ревозника, број и размјештај 
такси стајалишта, начин коришћења и управљања такси стајалиштима, број такси мјеста на 
стајалиштима, број регистрованих такси возила у односу на расположиви број такси мјеста 
на стајалиштима, начин и поступак издавања лиценце превозника и легитимације за возача 
моторног возила за такси превоз, начин утврђивања и наплате цијене превоза у случају 
превоза лица у једном возилу, поступак издавања , величину и изглед допунских ознака, 
допунске услове за возача и возило, вођење евиденције о издатим лиценцама превозника и 
легитимацијама за возача моторног возила и друга питања од значаја за обављање такси 
превозника на подручју општине Братунац, као и надзор над спровођењем ове Одлуке и 
казнене одредбе. 
 
 
УСЛОВИ ЗА ОБВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА  

 
 

Члан 2. 
 

Такси превозници могу бити: 
- предузетници - који посједују одобрење надлежног органа јединице локалне 

самоуправе за обављање такси превоза (у даљем тексту: такси предузетник) 
- правна лица која имају регистровану дјелатност код надлежног суда (у даљем 

тексту: такси предузеће). 

Члан 3. 
 

Такси превоз могу вршити правна лица и предузетници, којима је то основно 
занимање, сходно прописима из области регистрације предузетника, са завршеним најмање 
трећим степеном образовања саобраћајне струке-возач моторног возила или најмање 
четвртим степеном образовања саобраћајне струке друмског смјера, односно доказ о пријави 
запослених лица која испуњавају ове услове (за правна лица), да има у власништву или држи 
по основу лизинга моторно возило које испуњава техничко –експлоатационе и еколошке 
услове за вршење такси превоза и који посједују лиценцу превозника и легитимацију за 
возача моторног возила. 

 
Члан 4. 

 
Такси-возило којим се обавља такси превоз поред услова прописаних Законом 

мора да испуњава и сљедеће услове: 
- да је облик каросерије ,,лимузина,, или ,,караван,, са 1+4 регистрованих 

сједишта за вршење такси превоза и са четворо бочних врата, 
- да је старости до 15 година, 
- да је погонски мотор снаге најмање 40 KW, осим уколико се ради о возилу на 

електропогон, 
- да је таксиметар у исправном стању, пломбиран и баждарен према прописаним 

метролошким условима и постављен у возилу тако да износ на таксиметру буде видљив 
и читљив путнику, 

- да су уређаји за загријавање, провјетравање и освјетљење унутрашњости возила 
у исправном стању, 



- да су исправна и чиста сједишта са наслоном за главу пресвучена навлакама, 
- да су предња сједишта са наслоном за главу, уређајима за помјерање сједишта и 

подешавањем нагиба наслона за леђа, 
- да је простор за пртљаг одвојен од простора за смјештај лица тако да се 

одлагање и преузимање пртљага обавља без улажења у возило, 
- да има уграђене сигурносне појасеве за везивање лица која се превозе, 
- да има исправан аудио уређај, 
- да има неоштећене спољне површине возила, 
- исправан противпожарни апарат контролисан од надлежног органа, 
- алат за монтажу и демонтажу пнеуматика, резервни точак и гарнитуру 

резервних сијалица, 
- опрему за дизање возила и компримирање ваздуха у пнеуматике и да посједује 

прибор за интервентно чишћење возила и најмање пет тамних хигијенских врећица од 
материјала који не пропушта течност, 

- да је цјеновник услуга постављен у возилу тако да буде видљив и читљив 
путнику, 

- да има блок рачуна и печат, 
- да на највишој тачки возила има такси таблу, висине од 14 cm до 20 cm, дужине 

од 40 cm до 60 cm, која је са обје стране истог изгледа, постављена паралелно са 
вјетробранским стаклом, синхронизована је са таксиметром тако да губи освјетљење кад 
је таксиметар у функцији, исписаним називом “ТАХI”.  

 Сви чланови једног удружења морају имати потпуно идентичне такси табле по 
боји, облику и величини. 

На такси возилу могу да се постављају рекламно- пропагандне поруке на доњем 
дијелу задњих бочних стакала и на задњем вјетробранском стаклу, на прозирним 
наљепницама максималне висине 12 cm, као и на каросерији,у складу са прописима из 
области безбједности друмског саобраћаја. 

 
 

ДОПУНСКЕ ОЗНАКЕ  

Члан 5. 
  

Такси возила морају да имају наљепницу коју издаје надлежни орган општинске 
управе Братунац, једном годишње и која важи за текућу годину. 

 
Надлежни орган општинске управе Братунац провјерава испуњеност услова за 

такси возило прописаних законом и чланом 4. и 6. ове Одлуке, о чему доноси рјешење и 
издаје наљепницу. 

О донијетим рјешењима и издатим наљепницама, надлежни орган града је дужан 
да води евиденцију. 

Такси превозник је дужан да наљепницу постави у горњи десни угао предњег 
вјетробранског стакла са унутрашње стране и доњи лијеви угао задњег вјетробранског 
стакла са унутрашње стране. 

Наљепница је правоугаоног облика, димензија 7,5 х 5 cm и садржи сљедеће 
податке: 

- назив и грб установе надлежне за издавање, 
- редни број, 
- назив стајалишта и 
- ознаку године. 

 
 

Члан 6. 
 

Такси превознику се неће издати наљепница уколико: 
 
1. не посједује одобрење надлежног одјељења општинске управе Братунац за 

обављање такси дјелатности, 
2. није измирио обавезе на име комуналних такси за претходни период. 
3. није приложио увјерење од Пореске управе о измиреним обавезама. 

 



ТАКСИ СТАЈАЛИШТА И БРОЈ ТАКСИ ВОЗИЛА  
 

Члан 7. 
 

Такси стајалишта (у даљем тексту стајалишта) су одређене и уређене саобраћајне 
површине за организовано обављање такси превоза, односно за укрцај и искрцај 
путника. 

На стајалишту се мјеста за стајање такси возила обиљежавају хоризонталном 
саобраћајном сигнализацијом, а на почетку и на крају стајалишта истом бојом уписује се 
ознака ТАХI. 

Стајалиште се обиљежава вертикалним саобраћајним знаком забрањено 
заустављање и паркирање и допунском таблом осим за ТАХI возила са исписаним 
укупним бројем такси-мјеста. 

Члан 8. 
 

О постављању вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације на 
стајалиштима, одржавању постојеће саобраћајне сигнализације и одржавању стајалишта 
у зимским и љетним условима, стара се Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове општинске управе Братунац. 
 

 
Члан 9. 

 
Стајалишта могу да користе само такси превозници који за њихово коришћење 

имају рјешење надлежног општинског органа. 
За коришћење такси-стајалишта плаћа се накнада која је утврђена Одлуком о 

комуналним таксама. 
На стајалишту се такси возила постављају према редоследу долазака и у 

границама обиљежених такси- мјеста. 
За вријеме коришћења стајалишта такси превозник је дужан да буде у непосредној 

близини свог такси возила. 
У случају да је стајалиште попуњено, такси превозник не може своје такси возило 

да постави у његовој ближој околини, односно на удаљености мањој од 100 метара. 
 

Члан 10. 
 

Такси превозници могу самостално уредити такси стајалиште о свом трошку, с 
тим што претходну и коначну сагласност на исте даје надлежни орган града. 

Такси стајалиште, из става 1. овог члана може користити само такси превозник 
који га је уредио. 

Уколико је такси стајалиште, из става 1. овог члана уређено на јавној површини 
такси превозник је дужан да за исто плаћа накнаду која је утврђена Одлуком о 
комуналним таксама. 

 
Члан 11. 

 
На подручју општине Братунац такси стајалишта су: 
- Такси стајалиште бр.1 – Аутобуска станица, 
- Такси стајалиште бр.2 – Дом здравља, 
- Такси стајалиште бр.3 – Хотел Фонтана, 
- Такси стајалиште бр.4 – Занатски центар 
- Такси стајалиште бр.5 – Глогова, 
- Такси стајалиште бр.6 – Кравица, 
- Такси стајалиште бр.7 – Коњевић Поље, 
- Такси стајалиште бр.8-Вољавица, 
- Такси стајалиште бр.9-Михаљевићи, 
-  Такси стајалиште бр.10-Полом 
На такси стајалиштима из предходног става одређује се следећи број возила: 

 - такси стајалиште бр.1 – 9 возила 
- такси стајалиште бр.2 – 10  возила 



- такси стајалиште бр.3 – 11 возила 
- такси стајалиште бр.4 – 5 возила 
- такси стајалиште бр.5 – 1 возила 
- такси стајалиште бр.6 – 2 возила 
- такси стајалиште бр.7 – 2 возила 
- такси стајалиште бр.8-1 возило 
- такси стајалиште бр.9-1 возило 
- такси стајалиште бр.10-1 возило 

 
Када се појави упражњено мјесто за такси предузетника, а у складу са утврђеним 

оптималним бројем такси возила, надлежни орган ће издати одобрење првом подносиоцу 
захтјева са листе чекања уколико испуњава све услове предвиђене законом и овом 
одлуком. 

Уколико подносилац захтјева из става 1. овог члана на било који начин не испуни 
услове предвиђене законом и овом Одлуком у року од 60 дана исти ће бити брисан са 
листе чекања. 

Члан 12. 
 

Сви новоприспјели захтјеви из става 1. овог члана иду на листу чекања такси 
предузетника, а које води надлежни орган општинске управе Братунац. 

Критеријум за формирање листе чекања је вријеме приспјелог захтјева. 
Уз захтјев за листу чекања потребно је приложити доказ о сручној 

оспособљености за возача. диплому за возача моторног возила (најмање III степен 
образовања саобраћајне струке - возач моторних возила или најмање IV степен 
образовања саобраћајне струке друмског смијера). 

 
ЛИЦЕНЦА ТАКСИ ПРЕВОЗНИКА И ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ВОЗАЧА 

Члан 13. 
 

Такси превозници дужни су да посједују лиценцу превозника и легитимацију за 
возача моторног возила, коју издаје надлежни орган општинске управе Братунац.. 

Уз захтјев за издавање лиценце превозника и легитимације за возача моторног 
возила, такси превозник је дужан да приложи одобрење за вршење такси превоза, и 
доказе о испуњавању општих слова прописаних Законом о превозу у друмском 
саобраћају и услова прописаних овом Одлуком. 

Легитимација за возача се издаје на период од 5 (пет) година и садржи сљедеће 
податке: 

- назив надлежног органа који издаје легитимацију, 
- број и датум издавања, 
- фотографију димезије 3 x 3,5 cm, 
- име и презиме возача, 
- пребивалиште возача, 
- рок важења легитимације, 
- мјесто печата и 
- потпис овлашћеног лица. 

Лиценце за превозника се издаје на период од 5 (пет) године и садржи сљедеће податке: 
1. Име и презиме такси предузетника  
2. власништво возила, 
3. регистарски број возила, 
4. врста возила, 
5. марка возила, 
6. тип возила, 
7. број шасије, 
8. снага мотора, 
9. година производње, 
10. број сједишта 
11. мјесто печата 
12. потпис овлашћеног лица 



 
Члан 14. 

 
Такси превозник је дужан да: 

1. сваку промјену података које садржи Легитимација за возача и Лиценца за 
превозника којим се врши такси превоз пријави надлежном органу града у 
року од 8 (осам) дана од дана настале промјене, 

2. сваку промјену података која се односи на такси возило пријави надлежном 
органу града у року од 8 (осам) дана од дана настале промјене, 

3. у случају трајног престанка обављања дјелатности такси превоза, 
надлежном органу града врати Легитимацију за возача и Лиценцу за 
превозника. 

 

 Надлежни орган општинске управе води регистар о издатим Лиценцам 
превозника и легитимацијама за возача такси возила. 

 
 

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ТАКСИ ВОЗАЧА  
 

Члан 15. 
 

За вријеме вршења услуга такси превоза, такси возач код себе поред услова 
прописаних законом мора да има и одобрење надлежног органа града за обављање такси 
превоза, важеће рјешење о коришћењу такси стајалишта, такси наљепницу, 
Легитимацију за возача и Лиценцу превозника. 

 
Члан 16. 

 
Такси возач може такси превоз да започне са стајалишта, на радио и телефонски 

позив или на заустављање путника у складу са законом из области безбједности 
саобраћаја. 

Путник може да користи такси возило по свом избору, осим када је телефонским 
позивом наручио вожњу. 

Такси возач који је први на реду на стајалишту, дужан је да на захтјев путника 
обави вожњу. 

Члан 17. 
 

Путник може да одбије да уђе у такси возило наручено путем телефона, ако 
основано посумња да је такси возач под утицајем алкохола или опојних дрога, ако је 
неуредан или ако је унутрашњост возила запрљана. 

 
Члан 18. 

 
Такси возач је дужан да у слободно такси возило прими сваког путника, као и 

лични пртљаг путника према величини простора за пртљаг и носивости такси возила. 
Такси возач није дужан да у такси возило прими лица под утицајем алкохола или 

опојних дрога или обољело од заразних болести, лица са изузетно запрљаном одјећом, 
као и лични пртљаг путника којим би се загадило, испрљало или оштетило такси возило. 

Такси возач не смије да прими у такси-возило дјецу до шест година без пратиоца. 
Такси возилом не могу се без пристанка такси возача превозити кућни љубимци. 

Члан 19. 
 

Такси возач је обавезан да се за вријеме обављања такси превоза према 
путницима опходи са пажњом и поштовањем, да буде уредан, да му је одјећа прикладна, 
да му је обућа прикладна, да не пуши у возилу за вријеме вожње, као и да није под 
утицајем алкохола или опојне дроге. 

Члан 20. 
 

Такси возач је обавезан да непосредно прије започињања вожње са путником 
укључи таксиметар и да га искључи одмах након завршене вожње. 



Члан 21. 
 

Такси возач је дужан да путника превезе најкраћим путем до мјеста опредјељења 
или путем који му путник одреди, а у складу са важећим режимом саобраћаја. 

Такси возач није дужан да одвезе путника до одредишта, уколико услови пута не 
омогућавају нормалну и безбједну вожњу. 

Ако из оправданих разлога (квар на возилу и сл.), није у могућности да доврши 
започету вожњу, такси возач је дужан да, на захтјев путника, у најкраћем времену 
обезбиједи му друго такси возило. 

У случајевима из предходног става, путник не сноси трошкове доласка другог 
возила, него само трошкове превоза од тог мјеста до одредишта, и под истим условима 
под којима је прекинута вожња започета. Ове услове дужан је да обезбиједи такси возач 
који је прекинуо вожњу. 

Члан 22. 
 

У случају да путник заборави или загуби дио пртљага у возилу такси возача исти 
ће се у року од 24 сата депоновати у Полицијску станицу Братунац на поступање у 
складу са прописима о заборављеним стварима. 

Члан 23. 
 

Такси превозник са територије друге јединице локалне самоуправе може довести 
путнике на територију општине Братунац са истакнутом такси таблом и издатим рачуном 
у складу са законом. 

Такси превозник са подручја друге јединице локалне самоуправе не може вршити 
превоз путника са територије општине Братунац и не може истицати такси таблу после 
искрцавања путника из става 1. овог члана.  

Такси таблу може да истакне само такси превозник који има издато одобрење 
надлежног органа општинске управе Братунац за обављање такси превоза, рјешење о 
коришћењу такси стајалишта, наљепницу, Легитимацију за возача и Лиценцу за 
превозника. 

Уколико такси предузетник такси возило користи за сопствене потребе или 
уколико не обавља дјелатност такси превоза, дужан је да такси таблу привремено скине 
или прекрије. 
 

Члан 24. 
 

На аутобуским стајалиштима и на удаљености мањој од 25 метара, од обиљежених 
стајалишта и терминала намијењених за градски и приградски превоз путника, 
забрањено је заустављање и паркирање такси возила, односно вршење укрцаја и искрцаја 
путника. 

 
 

УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТА ЦИЈЕНЕ ПРЕВОЗА 

 
Члан 25. 

 
Цијена такси превоза, по једном километру, је унапријед одређена, и утврђује се 

таксиметром, по овјереном цјеновнику услуга, који треба да има приказану цијену такси 
услуге за старт вожње, по пређеном километру, по времену чекања, цијену у зависности 
од доба дана и ноћи, од дана у недељи и подручја (асфалт / макадам) на коме се вожња 
обавља. 

Такси возач је дужан укључити таксиметар на почетку вожње, осим ако је 
релација дужа од 50 км када се цијена може одредити и по договору са корисником 
превоза. У случају да такси возач не укључи таксиметар на почетку вожње, путник није 
у обавези да плати цјену услуге такси превоза. 

Накнада за обављени такси превоз утврђује се на основу цјеновника услуга, а 
наплаћује се у износу који покаже таксиметар, на мјесту опредјељења путника. 

У цијену такси превоза урачуната је и цијена превоза личног пртљага. 
Под личним пртљагом подразумјевају се путне торбе и кофери укупне тежине до 

50 килограма. Цјеновником може да се предвиди посебна доплата за лични пртљаг 



путника тежи од 50 килограма. 
Са посебном доплатом за пртљаг тежи од 50 килограма, путник мора да буде 

упознат и сагласан прије започињања такси-превоза. 
Цјеновник услуга такси превоза овјерава надлежни орган, и о истом води 

евиденцију. 

Члан 26. 
 

Такси возач је дужан да на захтјев путника изда овјерен рачун о пруженој услузи. 

Члан 27. 
 

Такси возач може у току такси превоза, уз сагласност или на захтјев путника, да 
прими у такси возило и друга лица. 

Када путник који је примљен у такси превоз настави да користи такси возило, 
мјесто изласка предходног путника сматра се мјестом са кога је такси превозник започео 
нови такси превоз, осим уколико се путници другачије међусбно не договоре. 

 
НАДЗОР 

Члан 28. 
 

Инспекцијски надзор над примјеном ове Одлуке врши саобраћајни инспектор и 
органи комуналне полиције у складу са одредбама Закона о комуналној полицији. 
 
 
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 29. 

 
Новчаном казном од 1,500 КМ до 2,000 КМ  казниће се такси предузеће, односно 

новчаном казном од 250,00 КМ до 500,00 КМ казниће се такси предузетник, ако: 
1. врши превоз супротно члану 2.,ове Одлуке 
2. не испуњава услове супротно члану 3 ове Одлуке 
3. такси возило не испуњава услове из члана 4., ове Одлуке 
4. врши превоз супротно члану 5., ове Одлуке 
5. користи такси стајалиште без рјешења (члан 9.став 1), ове Одлуке 
6. врши такси превоз супротно члану 23. став 1,2,3. ове Одлуке 
7. врши услугу такси превоза супротно члану 24. ове Одлуке 

 
Члан 30. 

 
Новчаном казном од 500 КМ до 1,500 КМ  казниће се такси предузеће, односно 

новчаном казном од 50,00 КМ до 250,00 КМ казниће се такси предузетник ако: 
1. не посједује лиценцу превозника (члан 13.), ове Одлуке 
2. не посједује легитимацију за возача (члан 13), ове Одлуке 
3. не пријави промјене података (члан 14), ове Одлуке 
4. користи стајалиште супротно члану 9.став 1 ове Одлуке 
5. за вријеме коришћења стајалишта није у непосредној близини свог такси-возила 

(члан 9. став 4) , ове Одлуке 
6. постави возило на удаљености мањој од 100 метара од стајалишта које је 

попуњено (члан 9. став 5.), ове Одлуке 
7. врши услугу такси превоза супротно члану 15., ове Одлуке 
8. одбије да обави вожњу, а први је на стајалишту (члан 16. став 3), ове Одлуке 
9. одбије да прими путника и његов лични пртљаг (члан 18. став 1.), ове Одлуке 
10.прими у такси возило дјете до шест година старости без пратиоца (члан 18. став 

3.), ове Одлуке 
11.врши такси превоз супротно члану 19., ове Одлуке 
12.путника не превезе најкраћим путем (члан 21.став 1 ове Одлуке), 
13.поступи супротно члану 21.став 3, ове Одлуке 
14.такси возило користи за сопствене потребе, а не скине или прекрије такси таблу 



(члан 23.став 4), ове Одлуке 
15.врши услугу такси превоза супротно члану 25., ове Одлуке 
16.врши такси услугу супротно члану 27. ове Одлуке и 
17.не изда на захтјев путника овјерен рачун (члан 26. ове Одлуке), 

 За прекршаје из става 1.овог члана , казниће се и одговорно лице у предузећу, 
новчаном казном од 100,00 КМ до 300,00 КМ. 
 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 31. 

 
Такси превозник је дужан да усклади своје пословање са одредбама ове Одлуке у 

року од 60 дана од дана ступања на снагу исте. 
Члан 32. 

 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о такси превозу на 

подручју општине Братунац („Службени Билтен општине Братунац“ , број: 6/09). 
Члан 33. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

билтену општине Братунац“. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                           ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                               ОПШТИНЕ 
БРАТУНАЦ                                
Број,01-022-307/17                                                  
Дана,25.10.2017.год.                                                                      Ћазим Јусуповић ,с.р.



 
 

На основу члана 14. став 1. Закона о експропријацији („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 и 79/15), члана 39. став 1. алинеја 13. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 33. 
Статута општине Братунац – Пречишћени текст (,,Службени билтен општине Братунац“, 
број: 04/05 и 05/16), Скупштина општине Братунац, сједници одржаној дана 25.10.2017. 
године,  д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
О ОСНОВАНОСТИ УТВРЂИВАЊА ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА РАДИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У СВРХУ ОТВАРАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ 
У НАСЕЉУ „ЈЕЛОВЦИ“ У БРАТУНЦУ 

 
 

Члан 1. 
 

Утврђује се да је од општег интереса отварање приступне саобраћајнице 
индивидуалним стамбеним објектима у насељу „Јеловци“ у Братунцу, на дијеловима 
катастарских парцела број:  

- 2298/3, ЛН број: 482, посједник Вуксић (Живојина) Миладин,  
- 2298/6, ЛН број: 636, посједник Цвјетиновић (Радомира) Милева, 
- 2303/3, ЛН број: 641, добро у општој употреби – путеви, 
- 2303/6, ЛН број: 477, посједник Вујадиновић (Радована) Бранко, 
- 2305/4, ЛН број: 3105, посједник Живановић (Обрена) Славица, 
- 2308/5, ЛН број: 1058, посједник Јовановић (Васе) Радмила, 
- 2309/3, ЛН број: 1086, посједник Јовановић (Микаила) Миленко и  
- 2311/2, ЛН број: 1076, посједник Јовановић (Драгана) Владимир,  

све у К.О. Братунац. 
 

Отварање приступне саобраћајнице проводиће се у складу са Регулационим планом за 
насељено мјесто Братунац (број: 01-023-485 од 30.12.1985. године). 
 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се Начелник Општине Братунац и 
Правобранилаштво Републике Српске – Сједиште замјеника у Власеници, које ће, у својству 
законског заступника Општине Братунац, у складу са законом, провести потребне радње у 
циљу обезбјеђења одлуке Владе Републике Српске о утврђивању општег интереса и 
провођења поступка експропријације пред надлежном Републичком управом за геодетске и 
имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна јединица Братунац. 

 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном билтену 
општине Братунац“. 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИН                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
БРАТУНАЦ                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
Број:01-022-310/17                                                                    
Братунац, 25.10.2017. год.                                                               Ћазим Јусуповић.с.р. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 На основу члана 348. став 3. тачка д) Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и 79/15), члана 39. став 1. алинеја 13. Закона о 
локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 33. 
Статута општине Братунац – Пречишћени текст (,,Службени билтен општине Братунац“, 
број: 04/05 и 05/16), Скупштина општине Братунац, на сједници одржаној дана 25.10.2017. 
године,   д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
О ПРОДАЈИ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ 
 
 

Члан 1. 
 

       Продаје се путем непосредне погодбе, градско грађевинско земљиште – грунтовна 
парцела означена као к.п. број: 285/16, површине 72 м2, уписана у ЗК.ул. број: 539, К.О Суха, 
државна својина у дијелу 1/1, Станојевић (Милорада) Дарку и Станојевић (Милорада) Дејану 
из Братунца, ул. Цара Лазара бр. 31. 

 
Члан 2. 

 

                   Земљиште из члана 1. ове Одлуке продаје се ради комплетирања грађевинске - 
катастарске парцеле (предметна парцела, заједно са грунтовним парцелама означеним као 
к.п.бр. 285/40 и 285/24, уписане у ЗК.ул. број: 662, КО Суха – са правом коришћења у дијелу 
1/2 у корист Станојевић (Милорада) Дарка и Станојевић (Милорада) Дејана из Братунца 
одговара катастарској парцели означеној као к.п. број: 982/2, површине 596 м2, ЛН број: 
2364, КО Братунац – нови премјер). 
 

Члан 3. 
 

                    Овлашћује се Начелник општине Братунац да на основу ове Одлуке и претходно 
прибављеног мишљења Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника у 
Власеници закључи уговор о продаји земљишта из члана 1. ове Одлуке, по цијени од 32,14 
КМ по 1м2, која представља тржишну вриједност земљишта у четвртој зони градског 
грађевинског земљишта на подручју општине Братунац, утврђеној од стране Пореске управе. 
 

Члан 4. 
 

        Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном 
билтену општине Братунац“. 
 
 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНАОПШТИНЕ                                              ПРЕДСЈЕДНИК 
БРАТУНАЦ                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
Број:01-022-308/17                                                                
Братунац, 25.10.2017. год.                                                Ћазим Јусуповић,,с.р. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

На основу члана 39. став 1. алинеја 13. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 22. и члана 53. став 1. и 2. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 79/15) и 
члана 33. Статута општине Братунац – Пречишћени текст („Службени билтен општине 
Братунац“, број: 04/05 и 05/16), Скупштина општине Братунац, на сједници одржаној дана 
25.10.2017. године,  д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
О КУПОВИНИ ЗЕМЉИШТА ЗА ПОТРЕБЕ УРЕЂЕЊА КОРИТА 

РИЈЕКЕ КРИЖЕВИЦЕ 
 

Члан 1. 
 
 

                   Општина Братунац ће, за потребе регулисања и уређења корита ријеке Крижевице 
(за изградњу таложне јаме) извршити куповину непокретности – земљишта означеног као: 
 

- к.п.бр. 216/35, зв. „Оток“, по култури њива 3. класе, површине 190 м2, 
 

у КО Загони, уписано у ПЛ број: 241, посједник Симић (Милоша) Миле из Братунца, у 
дијелу 1/1. 

Члан 2. 
 
 

                   За предметно земљиште висина накнаде утврђена је према подацима о висини 
цијене земљишта на подручју општине Братунац, којима располаже Пореска управа РС 
Подручна јединица Братунац, и износи 9,64 КМ по метру квадратном. 
 

Члан 3. 
 
 

                   Стицање непокретности из члана 1. ове Одлуке реализоваће се Уговором о 
куповини непокретности који ће са лицем из члана 1. ове Одлуке закључити Начелник 
општине Братунац, по прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике Српске – 
Сједиште замјеника у Власеници. 
                   Трошкови нотарске обраде уговора падају на терет општине Братунац. 
 

Члан 4. 
 
 

                   На непокретности из члана 1. ове Одлуке, у јавним евиденцијама непокретности 
које се воде код РГУ ПЈ Братунац извршиће се упис права коришћења и права својине у 
корист општине Братунац у дијелу 1/1. 

 

Члан 5. 
 
 

                   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
билтену општине Братунац“. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНАОПШТИНЕ                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 
БРАТУНАЦ                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

Број:01-022-309/17                                                                  
Братунац, 25.10.2017. год.                                                            Ћазим Јусуповић,с.р. 
 
 
 
 

 
 



 
 
На основу члана 33 Статута општине Братунац-пречишћен текст (Сл.Билтен општине 

Братунац бр.04/05 и 5/16), Скупштина општине Братунац на наставку осме редовне сједнице 
одржане дана 25.10.2017. године године, доноси: 
 
 

О Д Л У К У 
ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА МИЛИНКОВИЋ СТОЈАНУ ИЗ БРАТУНЦА ЗА ИЗГРАДЉУ 

СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА УНИШТЕНОГ У ПОПЛВАМА 2014.ГОДИНЕ 
 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком одобравају се новчана средства у износу од 25.000,00 КМ Милинковић 
Стојану из Братунца, у сврху изградње стамбеног објекта уништеног у поплавама на 
подручју општине Братунац 2014.год.  
 

Члан 2. 
 

Новчана средства ће се исплатити из буџета општине Братунац за 2017.год. – са 
позиције 416100 - помоћ за куповину плацева, реконструкциу и изградњу стамбених објеката 
породицама чије су куће оштећене у поплавама и пожарима, у организационој јединици 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. 

Новчана средства ће се уплатити на жиро рачун Милинковић Стојана. 
 

Члан 3. 
 

Oдлука ће бити реализована након завршетка пројекта  „Јавни позив за одабир корисника 
помоћи у пројекту за опоравак од поплава“, односно уколико Милинковић Стојан не прође 
на наведеном Јавном позиву. 

Члан 4. 
 

Уколико дође до реализације одлуке обавезује се Милинковић Стојан да изврши 
изградњу стамбеног објекта у року од 6 мјесеци од дана уплате одобрених новчаних 
средстава. 

 
Члан 5. 

 
Након истека рока из члана 3 ове Одлуке именовани се сматра трајно стамбено 

збринутим и престаје му право на обезбјеђење алтернативног смјештаја. 
 

Члан 6. 
 

За извршење ове Одлуке овлашћује се Начелник општине Братунац.  
 

Члан 7. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном Билтену 
општине Братунац. 
 
РПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Б Р А Т У Н А                                                                                     Ћазим Јусуповић , с.р 
Број:01-022-311/17 
Братунац, 25.10.2017.год. 

 
 



 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број:97/16) и члана 33. Статута општине Братунац – пречишћен текст („Службени 
билтен општине Братунац“, број:4/05 и 5/06), а у вези са чланом 21.став 3. Закона о ревизији 
јавног сектора Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 98/05 и 
20/14), Скупштина општине Братунац на наставку VIII редовне сједнице,одржане 
25.10.2017године  доноси  
 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕПРАВИЛНОСТИ ПО ИЗВЈЕШТАЈУ О 

ПРОВЕДЕНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ РЕВИЗИЈИ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12. 
2016.ГОДИНЕ 

 
 
 

Члан 1. 
 

Усваја се Акциони план за отклањање неправилности по Извјештају о проведеној 
финансијској ревизији Општине Братунац за период 01.01-31.12. 2016.године, број: PB050-17 
од 30.06.2017.године. 
 
 

Члан 2. 
 

Акциони план за отклањање неправилности по Извјештају о проведеној финансијској 
ревизији Општине Братунац за период 01.01-31.12. 2016.године, број: PB050-17 од 
30.06.2017.године чини саставни дио ове Одлуке.  
 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном Билтену 
општине Братунац“.  
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНАОПШТИНЕ                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 
БРАТУНАЦ                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

Број:01-022-312/17                                                                  
Братунац, 25.10.2017. год.                                                              Ћазим Јусуповић,с.р. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 



 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНААЦ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А К Ц И О Н И    П Л А Н 
За отклањање неправилности по Извјештају о проведеној финансијској ревизији 

општине Бртунац за период од 01.01.-31.12.2016.године. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Братунац,септембар 2017.године 



         АКЦИОНИ  ПЛАН ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕПРАВИЛНОСТИ ПО ИЗВЈЕШТАЈУ О ПРОВЕДЕНОЈ 
ФИНАНСИЈСКОЈ   
         РЕВИЗИЈИ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2016.ГОДИНЕ Број:РВ 050-
17 

 
          Редни   Стање у 2016.години по налазу 

ревизије 
Предлог мјера за отклањање 
недостатака 

Носилац  Рок   
број активности извршења   

1. 
Препоруке везане за финансијске 
извјештаје   

  
  

1.1. 

Попис имовине и обавеза врши у 
складу са Правилником о начину и 
роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог са 
стварним стањем имовине и 
обавеза 

1.1.Допунити постојећи интерни 
Правилник о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог са стварним 
стањем имовине и обавеза. 
1.2.Код спровођења пописа 
обезбиједити досљедну примјену 
Правилника о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог са стварним 
стањем имовине и обавеза, како 
на нивоу општине тако и код 
буџетских корисника.  

1.1. Одјељење за финансије уз сарадњу са 
другим службама општине.        1.2. Комисије за 
попис Општинске управе и осталих буџетских 
корисника  

1.1. До 
31.12.2017. 
1.2.Попис 
имовине и 
обавеза на дан 
31.12.2017. 
године 
досљедно 
извршити у 
складу са 
Правилником 

1.2. 

У консолидоване финансијске 
извјештаје Општине укључе 
финансијски извјештаји 
контролисаних ентитета у складу 
са одредбама члана 110.Правилника 
о рачуноводству,рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике у 
Републици Српској и финансијски 
извјештаји буџетских корисника у 
складу са одредбама члана 49.став 
(3) Правилника о финансијском 
извјештавању буџетских корисника 
и МРС ЈС-6 Консолидовани и 
појединачни финансијски 
извјештаји,параграф 15. 

У консолидоване финансијске  
извјештаје Општине укључити 
финансијске извјештаје  
контролисаних ентитета у складу 
са одредбама члана 110. 
Правилника о 
рачуноводству,рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике 
у Републици Српској 

Шеф Одсјека за буџет,Шеф Одсјека за 
рачуноводство Одјељења за финансије 

Континуирано уз 
извјештавање 

1.3. 
Цјелокупна општинска имовина  
идентификује и попише,прибави 

1.1.По завршеном поступку пред 
Републичком геодетском управом 

1.1.Кабинет начелника 1.2.Одјељење за 
финансије 1.3, Одјељење за урбанизам 

1.1.Континуирано 
1.2.Реализовано                       



потребна документација којом се 
доказује власништво над 
имовином,изврши процјена 
вриједности за имовину за коју то 
није учињено и правилно 
рачуновидствено евидентира (у 
вриједности  изведених радова која 
није умањена за ретенцију уз јасно 
разграничење текућег ,од 
инвестиционог одржавања 
нефинансијске имовине у сталним 
средствима). 

и правосножности рјешења о 
проведеној промјени у 
катастарским и земљишним 
књигама извршити прибављање 
листова непокретности којим се 
доказује власниство над 
имовином и формирати комисију 
која ће извршити процјену 
имовине.                             
1.2.Ретенције укњижене у складу 
са добијеним извјештајем о 
извршеном плаћању од стране 
Министарства финансија.                                                  
1.3.Разграничавати текуће од 
инвестиционог одржавања. 

1.3. 
Континуирано 

1.4. 

Биланс новчаних токова сачињава у 
складу са чланом 42. Правилника о 
финансијском извјештавању  
буџетских корисника  и МРС ЈС 2-
Извјештај о новчаним 
токовима(параграфи 5,21 и 25) 

Биланс новчаних токова  за 
наредне периоде састављати на 
начин како је то прописано 
чланом 42 Правилника о 
финансијском извјештавању 
буџетских  корисника и МРС ЈС 2-
Извјештај о новчаним 
токовима(параграфи 5,21 и 25). 

Шеф Одсјека за буџет,Шеф Одсјека за 
рачуноводство Одјељења за финансије 

Уз годишње 
извјештавање 

1.5. 
Врши процјена исхода судских 
спорова 

Континуирано вршити процјену 
исхода судских спорова у којима 
je општина тужена страна, као и 
тужилац у складу са МРС ЈС 1- 
Презентација финансијских 
извјестаја, параграфи 140. и 141. 
и да се примјени МРС ЈС 19- 
Резервисање, потенцијална 
имовина и потенцијалне обавезе, 
објелодане информације према 
захтјевима параграфа (97 дп 109), 
те врши резервисање за обавезе 
које захтјевају резервисања. Начелник општине, Одјељење за финансије 

30.04.2018. 
године 

1.6. 

У напоменама уз финансијске 
извјештаје објелодањују 
информације које омогућавају 

У напоменама уз финансијске 
извјештаје објелоданити 
информације које омогуђавају 

Одјељења и Службе које располажу 
релевантним подацима за објелодањивање 

До краја рока za 
израду 
финансијских 



разумјевање финансијских 
извјештаја,као и додатне 
информације које нису приказане у 
финансијским узвјештајима у складу 
са захтјевима МРС ЈС и чланом 46. 
Правилника о финансијском 
извјештавању буџетских корисника. 

потпуно разумјевање 
финансијских извјештаја, као и 
додатне информације које нису 
приказане у финансијском 
извјештају у складу са МРС ЈС и 
чланом 46. Правилника о 
финансијском извјештавању 
буџетских  корисника 

извјештаја за 
2017. годину. 

2. 
Препоруке везане за усклађеност 
пословања         

        

2.1. 

Начелнику општине да се oтклоне 
утврђени недостаци система интерних 
контрола који се односе на: доношење 
интерних аката, успостављање помоћних 
књига, план готовинских токова за 
извршење буџета, донације из 
иностранства и дугорочни план за 
измирење неизмирених обавеза;  

2.1.  Донијети интерне акте 
2.2. Унаприједити и 
успоставити савременији 
софтвер за успостављење 
помоћних књигa2.3. 
Донијети план готовинских 
токова за извршење 
буџета,2.4. Након истека 
рока  трајања донације 
објавити наративни и 
финансијски извјештај на 
локалном и једном 
ентитеском медију                                                   

2.1. Начелник општине          2.2 - 2.4 Одјељење 
за финансије 

2.1.до  
31.12.2017.                  
2.2. Aктиност 
започета                            
2.3. крај 2017.  
2.4. у 
континуитету по 
окончању 
донација 

2.2. 

Oтклоне утврђени недостаци у вези са 
примјеном Закона о јавним набавкама који 
се односе на дијељење набавки и 
спровођење прописаних процедура за све 
набавке уз досљедну примјену наведеног 
закона;  

2.2. Јавне набавке вршити 
доследно у складу са 
Законом о јавним 
набавкама Комисија за јавне набавке 

Стална 
активност 

2.3. 

Буџет припрема и доноси у складу са 
одредбама Закона о буџетском систему 
Републике Српске.  

2.3. Буџет донијети у 
складу с буџетским 
календаром 

Одјељење за финансије 
 
СО-е 

Континуирано –  
годишње 



2.4. 

Скупштини општине да у складу са чланом 
39. Закона о локалној самоуправи, донесе 
потребне интерне акте (одлуке, 
стратегије, планове и програме) и прати 
њихово спровођење.  

2.4.Стратегија развоја 
локалних путева и улица 
2.5. Одлука о 
разврставању локалних 
путева и улица у насељу 
2.6. Акт којим се прописују 
послови редовног и 
ванредног одржавања, 
рехабилитације и заштите 
локалних путева и улица у 
насељу. 

Одјељење за стамбено комуналне послове  
 
СО-е Континуирано  

2.5. 

Директорима  ЈУ за предшколско 
васпитање и образовање „Радост“ и ЈУ 
Центар за социјални рад да се код 
спровођења пописа обезбиједи досљедна 
примјена Правилника о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог са стварним стањем 
имовине и обавеза и да се сходно члану 27. 
Закона о трезору успоставе одговарајуће 
помоћне евиденције за нефинансијску 
имовину у сталним средствима;  

2.5. Попис вршити у складу 
са Правилником о начину и 
роковима вршења пописа  
2.6 Извршити усклађивање 
књиговодственог и 
стварног стања                                     
2.7.усагласити 
потраживања и обавезе 
према дужницима 

Комисија за попис ЈУ „Радост“ и ЈУ Центар за 
социјални рад  

Континуирано – 
годишње 

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

 


