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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

Број:01-022-сл/21 

Братунац, 11.10.2021. године                                                

        ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

 

На основу члана 79. став 1. и члана 80. Пословника  о  раду Скупштине општине Братунац („Службени 

гласник општине Братунац“, број :3/18), 

 

С а з и  в а м 

5. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

За дан  18.10.2021. године (понедељак) 

са почетком у 10,00 часова, у Скупштинској сали у згради Општине Братунац 

За сједницу предлажем следећи 

 

Д  Н Е В Н И   Р Е Д:     
                                                                              

1. УСВАЈАЊЕ ИЗВОДА ИЗ ЗАПИСНИКА СА ЧЕТВРТЕ РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

2. ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ СКУПШТИНСКИХ ЗАКЉУЧАКА СА ПРЕТХОДНЕ 

СЈЕДНИЦЕ СО-е 

3. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ АУТОРА И ПРИЈЕДЛОГА СИМБОЛА ОПШТИНЕ 

БРАТУНАЦ 

4. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ СИМБОЛА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

5. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УПОТРЕБИ СИМБОЛА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

6. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА ЗА ПОТРЕБЕ 

ИЗГРАДЊЕ САБОРНОГ ХРАМА ВАСКРСЕЊА ХРИСТОВОГ У БРАТУНЦУ 

7. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА КУПОВИНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 

ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ГРАДСКОГ ГРОБЉА У БРАТУНЦУ 

8. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ  ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ 

(ВОЗИЛА) У СВОЈИНИ  ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

9. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА 

(ОПРЕМИ) НА АД „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БРАТУНАЦ 

10. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ ЕКОЛОШКЕ НАКНАДЕ 

11. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ БЕСПЛАТНОГ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

12. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ РАДНИХ ТЈЕЛА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

13. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ДОО „МАЛИНА 

БРАТУНАЦ“ БРАТУНАЦ 

14. ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О РАЗРЈЕШЕЊУ ВД УПРАВНИХ ОДБОРА: 

➢ ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“ БРАТУНАЦ 

➢ ЈУ „ДОМ КУЛТУРЕ“ БРАТУНАЦ 



➢ ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ БРАТУНАЦ 

➢ ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ „РАДОСТ“ БРАТУНАЦ 

➢ ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА“ БРАТУНАЦ 

 

15. ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВД УПРАВНИХ ОДБОРА: 

➢ ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“ БРАТУНАЦ 

➢ ЈУ „ДОМ КУЛТУРЕ“ БРАТУНАЦ 

➢ ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ БРАТУНАЦ 

➢ ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ „РАДОСТ“ БРАТУНАЦ 

➢ ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА“ БРАТУНАЦ 

16. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА 

 

НАПОМЕНА:  

Обавјештавамо  све  одборнике да сједници     о б а в е з н о     присуствују, а у случају спречености 

обавесте ову Службу на тел.бр.056/410-160.  

 

 

    ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШИНЕ 

ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

 

 

                                                                                                                                         Радислав Јовановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЈЕДЛОГ 

 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.97/16), 

члана 36. став 2. тачка 17.  Статута општине Братунац („Службени гласник општинеБратунац“  бр:10/17) 

и члана 127. Пословника о раду Скупштине општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“ 

бр.3/18.), Извјештаја о раду стручне комисије за расписивање међународног Јавног конкурса за измјену 

симбола општине Братунац и спровођење осталих активности везаних за измјену симбола општине 

Братунац, именована Одлуком Скупштине општине Братунац, бр. 01-022-1166/21 од 18.06.2021 

(„Службени гласник општине Братунац“ бр.6/21), Скупштина општине Братунац, на сједници одржаној 

дана 18.10.2021. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ АУТОРА И ПРИЈЕДЛОГА СИМБОЛА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

 

 

 

Члан 1. 

 

За симбол општине Братунац бира се приједлог аутора Драгомира (Милован) Ацовића из Београда. 

 

 

Члан 2. 

 

Изабраном аутору се, у складу са условима предвиђеним у расписаном међународном Јавном конкурсу 

за измјену симбола општине Братунац и спровођење осталих активности везаних за измјену симбола 

општине Братунац, бр. 01-022-166/21 од 18.06.2021. године, додјељује новчана награда у износу од 

4.900,00 КМ. 

 

 

 Члан 2. 

 

Аутор се обавезује да након ступања на сангу ове Одлуке, односно након уплаћене новчане награде,  

пренесе сва ауторсак права и потраживања по основу свог рада, осим моралних, на општину Братунац. 

 

 

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Братунац“. 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА                                                                                   ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ОПШТИНЕ 

Број: 01-022-  /21                                                                       

Братунац, 18.10.2021. године                                                                             Радисалв Јовановић 

 



ПРИЈЕДЛОГ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона олокалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.97/16), 

члана 6. став 2. Статута општине Братунац („Службени гласник општинеБратунац“  бр:10/17) и члана 127. 

Пословника о раду Скупштине општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“ бр.3/18.) 

Скупштина општине Братунац, на сједници одржаној дана 18.10.2021. године, доноси: 

 

 

 

О Д Л У К У 
О OБЛИКУ И САДРЖАЈУ СИМБОЛА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком утврђује се облик и садржај симбола општине Братунац. 

 

Члан 2. 

 

Симболи општине Братунац су грб и застава/стег. 

 

Члан 3. 

 

Грб и засатва општине Братунац симболишу историјско, културно и природно наслијеђе општине 

Братунац. 

 

 

Члан 4. 

 

Грб општине представља штит у коме је на плавом пољу преплетени и пољем отворени крст од 

сребрних трнових грана у чијој се тачки укрштања стабла и антена крста налази црвена ружа златног 

сјемена и зелених залистака. 

Грб се користи у три нивоа, као основни или мали, средњи и велики. 

Горе описани грб се користи као ниво основног или малог грба. 

Средњи грб је истовјетан малом грбу, али је штит крунисан сребрним каменом, озиданом бедемском 

круном са три видљива мерлона и са два средњовијековна штита који носе грб Дињичића (седам пута 

расијечен црно и златно) између мерлона круне. Испод штита исписано је црним словима БРАТУНАЦ. 

Велики грб је грб Братунца окружен чуварима, и то десно гологлави Св.Великомученик и Побједносац 

Георгије одијевен у позноримски војнички оклоп преко плаве тунике са златним перибрахионима, са 

тиркизно плавим ногавицама и одговрајућом обућом, огрнут црвеним војним палудаментом 

прикопчаним на десном рамену малим сребрним штитом са црвеним крстом у њему, са десном шаком 

на срцу, са мачем опасаним о струк и са бадемастим златно оперваженим сребрним штитом на коме је 

црвени крст на лијевом боку, а лијево Св.Деспт Стефан Лазаревић, звани Високи, крунисан и одјевен 

према канону византијских деспота епохе позних Палеолога, укључујући тамно црвену коласту аздију са 

златним перибрахионима, златан и дргуљима украшен лорос и манијакос и црвени плашт, који у 

подигнутој лијевој руци носи сребрни свитак. 

Оба светитеља око главе имају златни ореол. 

Оба чувара држе руком ближом штиту црно, златом оковано копље са кога се у поље вије квадратни 

стег Републике Српске, опшивен златним ресама, односно стег Братунца, опшивен истим таквим ресама. 

Постамент грба је природна зелена долина између два купаста брда, у чијем је подножју руковет грана 

златног лиснатог јесењег храста, са златном траком исписаном црним словима 1399 – БРТУНАЦ – 1927, 

и испод свега са плавом таласастом гредом. 

 



 

Члан 5. 

 

Стег (заства) општине Братунац је квадратне форме, са идентичним садржајем и бојама као штит грба. 

 

Члан 6. 

 

 Употребу симбола општине Братунац уређује Скупштина општине Братунац посебеном Одлуком. 

 

 

Члан 7. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Братунац“. 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА                                                                                   ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ОПШТИНЕ 

Број: 01-022-  /21                                                                       

Братунац, 18.10.2021. године                                                                             Радисалв Јовановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЈЕДЛОГ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 13.  Закона олокалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.97/16), 

члана 36. став 2. тачка 17.  Статута општине Братунац („Службени гласник општинеБратунац“  бр:10/17) 

и члана 127. Пословника о раду Скупштине општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“ 

бр.3/18.), Одлуке о облику и садржају симбола општине Братунац („Службени гласник општине 

Братунац“ бр.  ),   Скупштина општине Братунац, на сједници одржаној дана 18.10.2021. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К У 
О УПОТРЕБИ СИМБОЛА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

 

 

Члан 1. 

Одлуком о употреби симбола општине Братунац (у даљем тексту: Одлука), утврђују се услови коришћења 

и начина заштите симбола општине Братунац (у даљем тексту: Општина) 

 

Члан 2. 

Симболи општине Братунац су грб и застава/стег. 

Грбом и заставом се изражава и представља припадност општине Братунац. 

Грб Општине  користи се у три нивоа, као Основни, Средњи и Велики грб, са садржајем описаним у члану 

4. Одлуке о облику и садржају симбола општине Братунац. 

Застава или стег Општине описан је у члану 5. Одлуке о облику и сржају симбола општине Братунац. 

 

Члан 3. 

Грб и стег Општине могу се употребљавати само у облику, са садржином и на начин предвиђен Статутом, 

Одлуком о облику и садржају симбола општине Братунац и овом Одлуком. 

Изглед грба у сва три нивоа из члана 2. за службену употебу дефинисаће се еталноном (изворником) на 

основу блазона из члана 4. Одлуке о облику и садржају симбола општине Братунац. 

Изглед заставе или стега дефинише се еталоном из члана 2. став 2. ове Одлуке. 

Еталон утврђује и прописује Начелник Општине. 

 

Члан 4. 

За употребу имена и симбола Општине потребно је одобрење надлежног органа. 

Ниједан субјекат не може користити име и симболе Општине уколико му то није одобрено у складу са 

одредбама ове Одлуке. 

Правна и физичка лица која се баве привредним, занатско – предузетничким, образовним, здравственим, 

културним, спортским и другим јавним дјелатностима, могу користити име Општине у свом називу, 

уколико имају сједиште на територији Општине. 

Захтјев, који се подноси надлежном органу Оппштине, поред траженог назива, треба да садржи и шири 

опис дјелатности коју субјекат обавља, односно садржај манифестације, уз образложење сврхе употребе 

Општине. 

Надлежни орган одобриће кориштење назива када оцијени да дјелатност, односно манифестација, 

несумњиво промовише име или симболе Општине, или када се дјелатност субјекта, односно садржај 

манифестације одвија на цијелом простору Општине, у Републици Српској, Босни и Херцеговини или 

иностранству. 

Члан 5. 

Против акта којим је одбијен Захтјев за употребу имена и симбола Општине подносилац може изјавити 

жалбу Начелнику. 



Скупштина општине може на приједлог надлежног органа Управе укинути акт којим је одобрено 

коришћење имена и симбола Општине, уколико утврди да се дјелатношћу субјекта, односно садржајем 

манифестације, нарушава углед Општине. 

 

Члан 6. 

Одредбе ове Одлуке не односе се на субјекте које, на основу Закона или других аката, оснива Општина. 

 

Члан 7. 

Грб и стег Општине не могу се употребљавати као робни или услужни жиг, узорак или модел, нити као 

било који други знак за обиљежавање роба или услуга. 

 

Члан 8. 

Грб и стег Општине не могу се употребљавати ако су оштећени или су својим изгледом наподобни за 

употребу. 

Члан 9. 

Грб и стег Општине могу се изузетно употребити као саставни дио других амблема и грбова, односно 

знакова. 

Члан 10. 

Употреба грба и стега општине у умјетничком стваралаштву и у васпитно – наставне сврхе слободна је, 

под условом да се не противи добром укусу, друштвеним и моралним нормама, хералдичкој пракси и 

традицији и да не врђа углед општине Братунац. 

 

Члан 11. 

Еталон грба и стега Општине чува се у надлежном одјељењу општинске Управе. 

 

Члан 12. 

О употреби и заштити грба стара се орган управе, који на основу Рјешења Начелника обавља све стручне, 

административне и организационе послове око спровођења ове Одлуке. 

 

Члан 13. 

У року од 3 мјесеца  од дана ступања на снагу ове Одлуке, субјекти који већ имају име Општине у свом 

називу или користе грб или заству  Општине дужни су да покрену поступак прибављања за употребу у 

складу са одредбама ове Одлуке. 

Члан 14. 

Велики грб Општине ознака је симбола општине Братунац, а истиче се на згради Скупштине општине, у 

службеним просторијама Начелника, Замјеника начелника, Предсједника Скупштине општине и 

Потпредсједника Скупштине општине, за њихову службену употребу, као и у посебним свечаним 

приликама када се истичу заначај и традиције Општине, односно када се репрезентује Општина. 

Средњи грб Општине је и службени грб општинске управе Братунац и може се користити у редовним 

активностима органа Општине. 

Члан 15. 

Основни (или Мали) грб Општине ја ознака и симбол општине Братунац, а користе га сви општински 

органи управе за обељежавање службених просторија и у службеној употреби. 

Основни грб је иделно власништво свих становника општине Братунац, али га службено могу користити 

само у складу са овом Одлуком. 

Грб општине службено користе комуналне службе, као и друга правна и физичка лица, на начин сагласан  

овој Одлуции уз сагласност надлежног органа општинске управе Братунац, према одредбама из члана 4. 

ове Одлуке. 

Члан 16. 

Грб из чланова 12 и 13 ове Одлуке може да се користи само у складу са хералдичком, вексилолошком и 

сфрагистичком праксом. 

Грб се у печату и штамбиљу смије користити у складу са позитивним прописима и под условима из ове 

Одлуке. 



Члан 17. 

Грб се по правилу приказује у прописаним металима и емајлима или тинктурама, односно одговарајућој 

колористичкој интерпретацији метала и емајла или тинктура. 

Грб се може приказати и у црно- бијелој транскрипцији стандардним методом, под следећим условима: 

➢ Ако су метали и тинктуре интерпретирани стандрадном хералдичком методом (шрафирање и 

пунктирање по коду Петрасанкте); 

➢ Ако је приказ у црно – бијелој техници линеаран, без интерпретације метала и тинктуре; 

➢ Ако је приказ контрастним пољима изведен на естетски прихватљив начин, а по правилу тако што 

се метали приказују као свијетла, а тинктуре као тамна поља; 

➢ Ако је приказ дата сугестијом рељефа, са баченом сијенком, под условом да се извор свијетлости 

налази у правцу горњег, десног (хералдички) кантона; 

➢ Ако је приказ дат у негативу линеарне представе 

 

Члан 18. 

На границама општинског подручја истиче се Велики или Средњи грб. 

Основни грб може се истицати и на таблама са називима улица на територији Општине. 

Велики грб, Средњи грб и Основни грб могу бити истицани на јавни мјестима, на отвореном и у 

затвореном простору, за вријеме трајања манифестција од занчаја за Општину. 

 

Члан 19. 

Сва физичка и правна лица на територији Општине имају право да вију стег Општине. 

 

Члан 20. 

Стег општине обавезно се истиче: 

➢ На згради Скупштине општине Братунац; 

➢ У службеним просторијама Начелника, Замјеника начелника, Предсједника Скупштине општине 

и Потпредсједника Скупштине општине 

➢ Приликом прослава, свечаности и других масовних, политичких, културних, спортских и 

службених манифестација које су од значаја за Општину 

➢ Приликом међуопштинских сусрета, такмичења и других скупова на којима Општина учествује 

или је репрезентована, у складу са правилима и праксом одржавања таквих скупова; 

➢ На службеним возилим Општине, и то само када возило користи Начелник или Предсједник 

Скупштине у званичној функцији. 

 

Члан 21. 

Употреба имена и симбола Општине без одобрења, прибављеног на начин прописан овом одлуком, 

представља прекршај, за који се утврђује новчана казна: 

- од 1.500,00 КМ до 7.000,00 КМ – за правна лица 

- од 300,00 КМ до 1.500,00 КМ – за одговорна лица у правним лицим 

- од 300,00 КМ до 1.000,00 КМ – за физчка лица 

 

Члан 22. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Братунац“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА                                                                                   ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ОПШТИНЕ 

Број: 01-022-  /21                                                                       

Братунац, 18.10.2021. године                                                                             Радисалв Јовановић 

 

 



ПРИЈЕДЛОГ 

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.97/16),) члана 

348. став 3. тачка г) Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 3/09, 

58/09, 95/11, 60/15, 18/16 и 107/19), члана 36. став 2. тачка 13. Статута општине Братунац („Службени 

гласник општине Братунац“  бр:10/17) и члана 127. Пословника о раду Скупштине општине Братунац 

(„Службени гласник општине Братунац“ бр.3/18.), Скупштина општине Братунац, на сједници одржаној 

дана 18.10.2021. године, доноси: 

 

О Д Л У К У 
 О ПРЕНОСУ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ САБОРНОГ 

ХРАМА ВАСКРСЕЊА ХРИСТОВОГ У БРАТУНЦУ 

 

Члан 1. 

Општина Братунац ће, за потребе изградње Саборног Храма Васкрсења Христовог у Братунацу, 

извршити пренос права својине на Српску православну црквену општину Братунац, на дијеловима 

непокретности – земљишта означеном као: 

 

➢ к.п.2040/1, уписана у ЛН 1887 КО Братунац, укупне површине 23 130 м2, у својини општине 

Братунац у дијелу 1/1  

➢ к.п. 2046, уписана у ЛН 1887 КО Братунац, укупне површине 38 480 м2, у својини општине 

Братунац у дијелу 1/1 

Члан 2. 

Пренос права својине на непокретностима, прецизираним у члану 1. ове Одлуке, врши се на дијеловима 

парцела. 

Начелник општина Братунац, односно Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове 

општинске управе Братунац, се обавезује да након доношења ове Одлуке изврши цијепање парцела, а 

прије закључења Уговра код Нотара. 

 

Члан 3. 

Пренос права својине на непокретностима из члана 1. ове Одлуке врши се уз накнаду од 100,00 КМ, коју 

је  Српска православна црквена општина Братунац дужна да уплати на Јединствен рачун Трезора 

општине Братунац, број: 562009-8093322609 који се води код НЛБ Развојне Банке.               

 

Члан 4. 

У циљу регулисања међусобних права и обавеза уговорних страна, начелник општине Братунац ће, по 

прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника у Власеници, 

закључити Уговор са предствником Српске православне црквене општине Братунац. 

 

Трошкови нотарске обраде Уговора падају на терет општине. 

Члан 5. 

На непокретностима из члана 1. ове Одлуке, у јавним евиденцијама непокретности које се воде код РГУ 

ПЈ Братунац, извршиће се упис права својине у корист Српске православне црквене општине Братунац. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                                ОПШТИНЕ                      

Број: 01-022-  /21                                                                       

Братунац, 18.10.2021. године                                                                                   Радисалв Јовановић 

 



 

ПРИЈЕДЛОГ 

 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 13.  Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.97/16),) члана 

36. став 2. тачка 13.  Статута општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“  бр:10/17) и члана 

127. Пословника о раду Скупштине општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“ бр.3/18.), 

Скупштина општине Братунац, на сједници одржаној дана 18.10.2021. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К У 
 О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА КУПОВИНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ 

ГРАДСКОГ ГРОБЉА У БРАТУНЦУ 

 

 

 

Члан 1. 

 

Покреће се поступак куповине непокретности за потребе изградње градског гробља у Братунцу. 

 

 

Члан 2. 

 

Овлашћује се Начелник општине Братунац да поједначним актом одреди услове које непокретност из 

члана 1. ове Одлуке треба да садржи, те да именује Комисију која ће расписати Јавни позив и провести 

поступак прикупљања и избора најбоље понуде. 

 

 

Члан 3. 

 

Након проведене процедуре и избора најбоље понуде за куповину непокретности за потребе изградње 

градског гробља у Братунацу, Скупштине општине Братунац ће посебном Одлуком утврдити локацију и 

површину непокретности за изградњу градског гробља, те ће се приступити закључењу нотарског 

уговра. 

 

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Братунац“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                                ОПШТИНЕ                      

Број: 01-022-  /21                                                                       

Братунац, 18.10.2021. године                                                                                   Радисалв Јовановић 

 

 

 

 

 



ПРИЈЕДЛОГ 

На основу члана 39. став 2. тачка 13) Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16),),  члана 36. став 2. тачка 13) Статута општине Братунац (,,Службени гласник 

општине Братунац“, број: 10/17), 127. Пословника о раду Скупштине општине Братунац („Службени 

гласник општине Братунац“ бр.3/18.),, Скупштина општине Братунац,на сједници одржаној дана 

18.10.2021. године,     д о н о с и 

О Д Л У К У 

О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ  

ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (ВОЗИЛА) У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

 

Члан 1. 

                   Под условима и на начин регулисан овом Одлуком спровешће се, путем усменог јавног 

надметања – лицитације, продаја покретне имовине (возила) у својини општине Братунац: 

 

➢ Радна машина - CAТERPILLAR - 428 E, употреба вишенамјенска, година производње 2009; 

➢ N2- теретно возило – BEDFORD - AHLE BRIGID BOCY,  радно – ватрогасно возило, година 

производње 1986; 

➢ N1- теретно возило – MERCEDES-BENZ 308, радно – ватрогасно возило, година производње 1980; 

➢ N2- теретно возило -ТАМ -150 T-11, радно – ватрогасно возило, година производње 1987. и 

➢ М1 – путнички аутомобил- LADA- NIVA, теренско возило, година производње 2004. 

Члан 2. 

                   Почетна продајна цијена покретне имовине из члана 1. ове Одлуке утврдиће се према 

процијени судског вјештака машинске струке. 

                   Остали услови продаје утврдиће се огласом о продаји покретне имовине (возила) у својини 

општине Братунац. 

Члан 3. 

                   Продаја покретне имовине (возила) у својини општине Братунац објавиће се путем огласа у 

средствима јавног информисања, на интернет страници Општине Братунац и на огласној табли 

Општинске управе, најкасније 15 дана прије дана одређеног за дан усменог јавног надметања – 

лицитације. 

Члан 4. 

                   Поступак усменог јавног надметања – лицитације спровешће Комисија за лицитацију коју ће 

именовати Начелник Општине. 

Члан 5. 

                   Овлашћује се Начелник Општине Братунац да по окончању лицитације закључи уговор о 

купопродаји  са најповољнијим понуђачима. 

Трошкове нотарске израде уговора сноси купац. 

Члан 6. 

                    Купопродајну цијену возила купац је дужан уплатити у року од 15 дана од дана закључења 

уговора о купопродаји, а предаја возила извршиће се у року од 8 (осам) дана по уплати купопродајне 

цијене, о чему ће се сачинити записник. 

Члан 7. 

                     Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Братунац“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА                                                                                   ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ОПШТИНЕ 

Број: 01-022-  /21                                                                       

Братунац, 18.10.2021. године                                                                             Радисалв Јовановић 



 

ПРИЈЕДЛОГ 

 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.97/16),) члана 36. 

став 2. тачка 13.  Статута општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“  бр:10/17) и члана 

127. Пословника о раду Скупштине општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“ бр.3/18.), 

Скупштина општине Братунац, на сједници одржаној дана 18.10.2021. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К У 
 О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА (ОПРЕМИ) 

НА АД „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БРАТУНАЦ 

 

 

 

Члан 1. 

 

Општина Братунац ће извршити пренос права својине на а.д. „Градска чистоћа“ Братунац  на опреми 

коју је, на основу Уговора  о набавци и испоруци контејнера, канти и остале опреме за одлагање отпада и 

чишћење јавних површина општинe Братунац, бр. 02-020-376/21. од 03.08.2021. године, закључила са „SV 

Company“ ДОО Трн – Лакташи.  

Општина Братунац преноси право својине на а.д. „Градска чистоћа“ Братунац  на следећој опреми: 

 

- 63 комада метална поцинчана контејнера, 

- 20 комада сетова ХИДБЕ стубних канти за отпад,  

- 5 комада комуналних колица за сакупљање отпада са кантама и прибором,  

- 5 комплета за ручно одржавање и чишћење улица  

 

 

Члан 2. 

 

Укупна вриједност покретних ствари (опреме) из члана 1. ове Одлуке износи 60.606,00 КМ. 

 

Члан 3. 

 

Опрема из члана 1. ове Одлуке се користи за обављање регистроване дјелатности а.д. „Градска 

чистоћа“  Братунац и уступа без новчане  накнаде. 

 

 

Члан 4. 

 

АД „Градска чистоћа“  Братунац је дужна, да са уступљеним предметима поступа са пажњом 

доброг домаћина, да спроводи њихово одржавање, чување и намјенско коришћење. 

 

 

Члан 5. 

 

За реализацију ове Одлуке  овлашћује  се Начелник општине Братунац, који ће са а.д. „Градска 

чистоћа“ Братунац, закључити Уговор о преносу права својине на покретним стварима – опреми којим ће 

се детаљније регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна . 

 



 

Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Братунац“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                                ОПШТИНЕ                      

Број: 01-022-  /21                                                                       

Братунац, 18.10.2021. године                                                                                   Радисалв Јовановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

 

На основу члана 36. Статута општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“  бр:10/17) и члана 

127. Пословника о раду Скупштине општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“ бр.3/18.), 

Скупштина општине Братунац, на сједници одржаној дана 18.10.2021. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К У 
O УВОЂЕЊУ ЕКОЛОШКЕ НАКНАДЕ 

 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком уводи се Еколошка накнада за становнике општине Братунац у износу од 5,00 КМ са 

ПДВ-ом. 

 

Члан 2. 

Накнада наведена у члану 1. ове Одлуке биће исказана на мјесечним рачунима АД „Градска чистоћа“ 

Братунац, који се доствљају свим физичким и правним лицима на територији општине Братунац. 

 

 

Члан 3. 

 

Накнада из члана 1. ове Одлуке се уводи због свакодневних обавеза а.д. „Градска чистоћа“ Братунац да 

одвози отпад на „Регионалну депонију“ Црни врх код Зворника, као и због плаћања трошкова по 

одложеној тони отпада у износу од 45,00 КМ. 

 

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Братунац“. 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА                                                                                   ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ОПШТИНЕ 

Број: 01-022-  /21                                                                       

Братунац, 18.10.2021. године                                                                             Радисалв Јовановић 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

 

На основу члана 36. Статута општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“  бр:10/17) и члана 

127. Пословника о раду Скупштине општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“ бр.3/18.), 

Скупштина општине Братунац, на сједници одржаној дана 18.10.2021. године, доноси: 

 

О Д Л У К У 
О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ БЕСПЛАТНОГ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА 

СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

 

 

Члан 1. 

 

 Општина Братунац субевнционисаће из буџета општине трошкове превоза ученика који се школују на 

територији општине Братунац, укључујући ученике и основних и средњих школа. 

 

 

Члан 2. 

 

Трошкови превоза ученика падају 100% на терет општине Братунац, што подразумјева трошкове 

превоза ученика који путују из руралних путних праваца, као и трошкове превоза ученика који се 

школују из других општина у општини Братунац. 

 

 

Члан 3. 

 

Ово Одлука ступа на снагу даном доношења  и објавиће се у „Службеном гласнику општине Братунац“. 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                                ОПШТИНЕ                      

Број: 01-022-  /21                                                                       

Братунац, 18.10.2021. године                                                                                   Радисалв Јовановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

 

На основу члана 36. Статута општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“  бр:10/17) и члана 

127. Пословника о раду Скупштине општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“ бр.3/18.), 

Скупштина општине Братунац, на сједници одржаној дана 18.10.2021. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К У 
 О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ „МАЛИНА – БРАТУНАЦ“ БРАТУНАЦ 

 

 

Члан 1.  

Врши се измјена и допуна Одлуке о  оснивању Друштва са ограничаном одговорношћу„МАЛИНА – 

БРАТУНАЦ“ Братунац бр. 01-022-116/15 од 13.10.2015. године ,са измјенама и допунама бр.01-022-

22/20 од 25.02.2020. године („Сл.Гласник општине Братунац бр. 1/20).  

 

Члан 26.  став 2. претходно наведене Одлуке се мијења и сада гласи: 

„ Посебан услова за именовање директора је завршен факултет друштвеног и техничког смјера, 

са најмање 240 ЕЦТС бодова, са 1 годином радног искуства  у струци.“ 

 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Братунац“. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

БРАТУНАЦ                                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Број: 01-022-  /21                                                                                                 

Братунац, 18.10.2021. год.                                                                                       Радислав Јовановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЈЕДЛОГ 

 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.97/16),) члана 16. 

Закона о систему јавних служби („Сл.гласник РС“ 68/07, 109/12), члана 36. Статута општине Братунац 

(„Службени гласник општине Братунац“  бр:10/17) и члана 127. Пословника о раду Скупштине општине 

Братунац („Службени гласник општине Братунац“ бр.3/18.), Скупштина општине Братунац, на сједници 

одржаној дана 18.10.2021. године, доноси: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

О РАЗРЈЕШЊУ ВД УПРАВНОГ ОДБОРА  

ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“ БРАТУНАЦ 

 

Члан 1. 

 

Разрјешавају се чланови ВД Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад“ Братунац  у следећем саставу: 

 

1. Александар Петровић 

2. Андрија Млађеновић 

3. Славиша Јанковић 

Члан 2. 

 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења  и објавиће се у „Службеном гласнику општине Братунац“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Скупштина општине Братунац је на другој редовној сједници, одржаној дана 18.06.2021. године донијела 

Рјешење о именовању ВД Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад“  Братунац бр. 01-022-206/21 од 

18.06.2021. године , на период од 90 дана, односно до окончања јавне конкуренције за избор и именовање 

чланова Управног одбора Јавне установе. 

Како је истекло вријеме на које су именовани исти се разрјешавају дужности чланова ВД Управног одбора 

ЈУ „Центар за социјални рад“  Братунац, са даном 18.10.2021. године. 

 

Сходно напријед наведеном одлучено је као у диспозитиву. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Ово рјешење је коначно и против истог не постоји право жалбе, али 

се може покренути управни спор код Окружног суда у Бијељини у року од 30 дана од дана доношења 

Рјешења. 

 

 

ЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                                ОПШТИНЕ                      

Број: 01-022-  /21                                                                       

Братунац, 18.10.2021. године                                                                                   Радисалв Јовановић 

 

 

 

 

 



 

ПРИЈЕДЛОГ 

 

 

На основу члана 39. тачка 2. став 33. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.97/16), члана 16. 

Закона о систему јавних служби („Сл.гласник РС“ 68/07, 109/12), члана 36. Статута општине Братунац 

(„Службени гласник општине Братунац“  бр:10/17) и члана 127. Пословника о раду Скупштине општине 

Братунац („Службени гласник општине Братунац“ бр.3/18.), Скупштина општине Братунац, на сједници 

одржаној дана 18.10.2021. године, доноси: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

О РАЗРЈЕШЊУ ВД УПРАВНОГ ОДБОРА  

ЈУ „ДОМ КУЛТУРЕ“ БРАТУНАЦ 

 

Члан 1. 

 

Разрјешавају се чланови ВД Управног одбора ЈУ „Дом културе“ Братунац  у следећем саставу: 

 

1. Александар Ћирковић 

2. Маријана Ђукановић 

3. Смиљка Милошевић 

Члан 2. 

 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења  и објавиће се у „Службеном гласнику општине Братунац“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Скупштина општине Братунац је на другој редовној сједници, одржаној дана 18.06.2021. године донијела 

Рјешење о именовању ВД Управног одбора ЈУ „Дом културе“ Братунац бр. 01-022-202/21 од 18.06.2021. 

године , на период од 90 дана, односно до окончања јавне конкуренције за избор и именовање чланова 

Управног одбора Јавне установе. 

Како је истекло вријеме на које су именовани исти се разрјешавају дужности чланова ВД Управног одбора 

ЈУ „Дом културе“ Братунац, са даном 18.10.2021. године. 

 

Сходно напријед наведеном одлучено је као у диспозитиву. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Ово рјешење је коначно и против истог не постоји право жалбе, али 

се може покренути управни спор код Окружног суда у Бијељини у року од 30 дана од дана доношења 

Рјешења. 

 

 

ЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                                ОПШТИНЕ                      

Број: 01-022-  /21                                                                       

Братунац, 18.10.2021. године                                                                                   Радисалв Јовановић 

 

 

 

 



ПРИЈЕДЛОГ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.97/16), члана 73. 

став 2. Закона о здравставеној заштити ( „Сл.гласник РС“ бр. 106/09  и   ) члана 16. Закона о систему јавних 

служби („Сл.гласник РС“ 68/07, 109/12), члана 36. Статута општине Братунац („Службени гласник 

општине Братунац“  бр:10/17) и члана 127. Пословника о раду Скупштине општине Братунац („Службени 

гласник општине Братунац“ бр.3/18.), Скупштина општине Братунац, на сједници одржаној дана 

18.10.2021. године, доноси: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

О РАЗРЈЕШЊУ ВД УПРАВНОГ ОДБОРА  

ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ БРАТУНАЦ 

 

Члан 1. 

 

Разрјешавају се чланови ВД Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Братунац  у следећем саставу: 

 

1. Милан Радовић 

2. Бранкица Радић 

3. Горан Благојевић 

Члан 2. 

 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења  и објавиће се у „Службеном гласнику општине Братунац“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Скупштина општине Братунац је на другој редовној сједници, одржаној дана 18.06.2021. године донијела 

Рјешење о именовању ВД Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Братунац бр. 01-022-203/21 од 18.06.2021. 

године , на период од 90 дана, односно до окончања јавне конкуренције за избор и именовање чланова 

Управног одбора Јавне установе. 

Како је истекло вријеме на које су именовани исти се разрјешавају дужности чланова ВД Управног одбора 

ЈЗУ „Дом здравља“ Братунац са даном 18.10.2021. године. 

 

Сходно напријед наведеном одлучено је као у диспозитиву. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Ово рјешење је коначно и против истог не постоји право жалбе, али 

се може покренути управни спор код Окружног суда у Бијељини у року од 30 дана од дана доношења 

Рјешења. 

 

 

ЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                                ОПШТИНЕ                      

Број: 01-022-  /21                                                                       

Братунац, 18.10.2021. године                                                                                   Радисалв Јовановић 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.97/16), члана 16. 

Закона о систему јавних служби („Сл.гласник РС“ 68/07, 109/12), члана 36. Статута општине Братунац 

(„Службени гласник општине Братунац“  бр:10/17) и члана 127. Пословника о раду Скупштине општине 

Братунац („Службени гласник општине Братунац“ бр.3/18.), Скупштина општине Братунац, на сједници 

одржаној дана 18.10.2021. године, доноси: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

О РАЗРЈЕШЊУ ВД УПРАВНОГ ОДБОРА  

ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ „РАДОСТ“ БРАТУНАЦ 

 

Члан 1. 

 

Разрјешавају се чланови ВД Управног одбора ЈУ за предшколско васпитање и образовање „Радост“ 

Братунац у следећем саставу: 

 

4. Горан Кочевић 

5. Недељко Јерковић 

6. Милан Ракита 

Члан 2. 

 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења  и објавиће се у „Службеном гласнику општине Братунац“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Скупштина општине Братунац је на другој редовној сједници, одржаној дана 18.06.2021. године донијела 

Рјешење о именовању ВД Управног одбора ЈУ за предшколско васпитање и образовање „Радост“ 

Братунац бр. 01-022-204/21 од 18.06.2021. године , на период од 90 дана, односно до окончања јавне 

конкуренције за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе. 

Како је истекло вријеме на које су именовани исти се разрјешавају дужности чланова ВД Управног одбора 

ЈУ за предшколско васпитање и образовање „Радост“  Братунац, са даном 18.10.2021. године. 

 

Сходно напријед наведеном одлучено је као у диспозитиву. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Ово рјешење је коначно и против истог не постоји право жалбе, али 

се може покренути управни спор код Окружног суда у Бијељини у року од 30 дана од дана доношења 

Рјешења. 

 

 

ЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                                ОПШТИНЕ                      

Број: 01-022-  /21                                                                       

Братунац, 18.10.2021. године                                                                                   Радисалв Јовановић 

 

 



 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.97/16), члана 16. 

Закона о систему јавних служби („Сл.гласник РС“ 68/07, 109/12), члана 36. Статута општине Братунац 

(„Службени гласник општине Братунац“  бр:10/17) и члана 127. Пословника о раду Скупштине општине 

Братунац („Службени гласник општине Братунац“ бр.3/18.), Скупштина општине Братунац, на сједници 

одржаној дана 18.10.2021. године, доноси: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

О РАЗРЈЕШЊУ ВД УПРАВНОГ ОДБОРА  

ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА“ БРАТУНАЦ 

 

Члан 1. 

 

Разрјешавају се чланови ВД Управног одбора ЈУ „Туристичка организација“ Братунац  у следећем 

саставу: 

 

1. Драгиша Лукић 

2. Бранко Благојевић 

3. Никола Микић 

Члан 2. 

 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења  и објавиће се у „Службеном гласнику општине Братунац“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Скупштина општине Братунац је на другој редовној сједници, одржаној дана 18.06.2021. године донијела 

Рјешење о именовању ВД Управног одбора ЈУ„Туристичка организација“  Братунац бр. 01-022-205/21 од 

18.06.2021. године , на период од 90 дана, односно до окончања јавне конкуренције за избор и именовање 

чланова Управног одбора Јавне установе. 

Како је истекло вријеме на које су именовани исти се разрјешавају дужности чланова ВД Управног одбора 

ЈУ  „Туристичка организација“ Братунац, са даном 18.10.2021. године. 

 

Сходно напријед наведеном одлучено је као у диспозитиву. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Ово рјешење је коначно и против истог не постоји право жалбе, али 

се може покренути управни спор код Окружног суда у Бијељини у року од 30 дана од дана доношења 

Рјешења. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                                ОПШТИНЕ                      

Број: 01-022-  /21                                                                       

Братунац, 18.10.2021. године                                                                                   Радисалв Јовановић 

 


