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БРАТУНАЦ, 16.05.2016. године. 

ИЗДАЈЕ: СТРУЧНА СЛУЖБА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 



 

С  А  Д  Р  Ж  А  Ј 

 

АКТИ СКУПШТИНЕ 

 

 

1. ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  БРАТУНАЦ ЗА 2016.ГОДИНУ 

2. ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 

2016.ГОДИНУ 

3. ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПОД КОЈИМА ОПШТИНА 

БРАТУНАЦ МОЖЕ ДА ОТУЂИ ИЛИ ДА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПО 

ТРЖИШНОЈ ЦИЈЕНИ, ЦЈЕНИ МАЊОЈ ОД ТРЖИШНЕ ЦЈЕНЕ,ОДНОСНО 

ЗАКУПНИНЕ ИЛИ БЕЗ НАКНАДЕ 

4. СТАТУТАРНА ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

5. ОДЛУКА О ПРОСЈЕЧНОЈ КОНАЧНОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ЦИЈЕНИ 1М2 

КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ СТАМБЕНОГ И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ИЗ 

ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 

6. ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

7. ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У К.О.БРАТУНАЦ 

8. ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У К.О.БРАТУНАЦ 

9. ОДЛУКА О ОСНОВАНОСТИ УТВРЂИВАЊА ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА РАДИ 

ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У СВРХУ ПРОШИРЕЊА 

САОБРАЋАЈНИЦЕ „РАКОВАЧКИ ПУТ“У БРАТУНЦУ 

10. ОДЛУКА О ОСНОВАНОСТИ УТВРЂИВАЊА ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА РАДИ 

ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОТВАРАЊА 

ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ НА ЛОКАЛИТЕТУ НОВОГ МОСТА НА 

ДРИНИ 

11. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ НАЦРТА ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА,НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА БРАТУНАЦ НА К.Ч.БР.3185/4 К.О. 

БРАТУНАЦ 

12. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ НАЦРТА ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА БРАТУНАЦ НА К.Ч.БР.2546 К.О. БРАТУНАЦ 

13. ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ,УПРАВЉАЊУ,РАСПОЛАГАЊУ И КОРИШТЕЊУ 

СТАМБЕНОГ  ФОНДА УЗ ПРИМЈЕНУ ПРИНЦИПА СОЦИЈАЛНОГ 

СТАНОВАЊА 

14. ОДЛУКА О СТАМБЕНОМ ЗБРИЊАВАЊУ КОРИСНИКА КОЛЕКТИВНИХ 

ВИДОВА СМЈЕШТАЈА КРОЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКТА 

„ЗАТВАРАЊЕ КОЛЕКТИВНИХ ЦЕНТАРА И АЛТЕРНАТИВНОГ 

СМЈЕШТАЈА ПУТЕМ ОСИГУРАЊА ЈАВНИХ СТАМБЕНИХ РЈЕШЕЊА“ 

15. ОДЛУКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 

16. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 

НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА БРАТУНАЦ 

17. ОДЛУКА О ВИСИНИ ПАУШАЛОГ ИЗНОСА БОРАВИШНЕ ТАКСЕ ЗА 

УГОСТИТЕЉЕ КОЈИ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЈЕШТАЈА У КУЋИ ЗА ОДМОР, 

АПАРТМАНУ И СОБИ ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ 

18. ОДЛУКА О САГЛАСНОСТИ НА ВИСИНУ НАКНАДЕ ЗА ДЕПОНОВАЊЕ 

ОТПАДА 



19. ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ 

ЧЛАНОВЕ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БРАТУНАЦ 

20. ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА , НА ЛОКАЛИТЕТУ ЦИГЛАНЕ, ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА 

ИЗГРАДЊЕ ХЛАДЊАЧЕ И АГРО.ТРЖНОГ ЦЕНТРА 

21. ОДЛУКА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ 

БИОЕЛЕКТРАНЕ СА КОМБИНОВАНОМ ПРОИЗВОДЊОМ ТОПЛОТЕ И 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

22. ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

23. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈУ „НАРОДНА БИБЛИОТЕКА“ 

БРАТУНАЦ 

24. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЈЕНСКИХ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БРАТУНАЦ 

25. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ 

26. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И 

ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ СЈЕДИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЕБНИХ МЈЕРА ЗАШТИТЕ 

ОД ПОЖАРА 

27. ПРОГРАМ КОРИШТЕЊА ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ЗА ШУМЕ 

У 2016.ГОДИНИ 

28. ПРОГРАМ О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

ПРИКУПЉЕНИХ НА ОСНОВУ ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ ВОДНИХ 

НАКНАДА У 2016.ГОДИНИ 

29. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БРАТУНАЦ ЗА 2015.ГОДИНУ 

30. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

БРАТУНАЦ ЗА 2015.ГОДИНУ 

31. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2015.ГОДИНУ 

32. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАДА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

БРАТУНАЦ ЗА 2016.ГОДИНУ 

 

АКТИ НАЧЕЛНИКА 

 

1. ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

БРАТУНАЦ 

2. РЈЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БР.02-020-120-43/15 

ОД 31.12.2015.ГОДИНЕ 

3. РЈЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БР.02-020-120-42/15 

ОД 31.12.2015.ГОДИНЕ 

4. РЈЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БР.02-020-120-41/15 

ОД 31.12.2015.ГОДИНЕ 

5. РЈЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БР.02-020-40/15 ОД 

31.12.2015.ГОДИНЕ 

6. РЈЕШЕЊЕ О ОДОБЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БР.02-020-120-39/15 

ОД 31.12.2015.ГОДИНЕ 

7. РЈЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БР.02-020-38/15 ОД 

31.12.2015.ГОДИНЕ 



8. РЈЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БР.02-020-37/15 ОД 

31.12.2015.ГОДИНЕ 

9. РЈЕШЕЊЕ О ОДОБРЕСУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БР.02-020-120-36/15 

ОД 31.12.2015.ГОДИНЕ 

10. РЈЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

БР.02-020-120-35/15 ОД 31.12.2015.ГОДИНЕ 

11. РЈЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БР.02-020-120-34/15 

ОД 31.12.2015.ГОДИНЕ 

12. РЈЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

БР.02-020-120-33/15 ОД 31.12.2015.ГОДИНЕ 

13. РЈЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

БР.02-020-120-32/15 ОД  30.11.2015.ГОДИНЕ 

14. РЈЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БР.02-020-120-31/15 

ОД 31.10.2015.ГОДИНЕ 

15. РЈЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БР.02-020-120-30/15 

ОД 31.12.2015.ГОДИНЕ 

16. РЈЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

БР.02-020-120-29/15 ОД 31.10.2015.ГОДИНЕ 

17. РЈЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

БР.02-020-120-28/15 ОД 31.10.2015.ГОДИНЕ 

18. РЈЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

БР.02-020-120-27/15 ОД 31.10.2015.ГОДИНЕ 

19. РЈЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

БР.02-020-26/15 ОД 31.10.2015.ГОДИНЕ 

20. РЈЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

БР.02-020-120-25/15 ОД 31.10.2015.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 16.05.2016.године, доноси: 

 

ПРОГРАМ РАДА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

1. 

1 ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 Програм рада Скупштине општине Братунац за 2016. 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 2016. 

ГОДИНУ 

        ПРЕДЛАГАЧ: Колегиј Скупштине општине 

2. ПЛАН РАДА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ 

      ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

3. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНЕ ЦИЈЕНЕ СТАМБЕНОГ 

ПРОСТОРА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ 

      ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

4. ПЛАН КАПИТАЛНОГ УЛАГАЊА  ЗА 2016.ГОДИНУ 

     ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 



5. ПЛАН ИНВЕСТИРАЊА ЗА 2016.ГОДИНУ 

6. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПОРЕСКЕ СТОПЕ ЗА ОПОРЕЗИВАЊЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 

2016.ГОДИНИ 

7. ОДЛУКА О ВИСИНИ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

       ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

8. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

       ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

9. ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПОД КОЈИМА ОПШТИНА 

МОЖЕ ДА ОТУЂИ ИЛИ ДА У ЗАКУП ПО ТРЖИШНОЈ ЦИЈЕНИ МАЊОЈ 

ОД ТРЖИШНЕ ИЛИ БЕЗ НАКНАДЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ У ЦИЉУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ 

БРАТУНАЦ 

      ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

10. ПРОГРАМ О НАЧИНУ КОРИШТЕЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ ВОДНИХ 

НАКНАДА У 2016.ГОДИНИ 

      ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

11. ПРОГРАМ КОРИШТЕЊА ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ЗА 

ШУМЕ У 2016.ГОДИНИ 

      ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

12. ПРОГРАМ 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 

 

II  ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 

 

13. СТАТУТАРНА ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА  И ДОПУНАМА СТАТУТА 

ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ  

      ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

14. ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ БОРАВИШНЕ ТАКСЕ НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

       ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

15. ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА  ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

ЗА 2016. ГОДИНУ 

      ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за награде и признања 

 

 

 

 



III  ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 

 

16. ОДЛУКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПОСТАВЉАЊА,ИЗГРАДЊЕ И 

УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА 

      ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

17. ОДЛУКА О ПРОШИРЕНИМ ПРАВИМА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ 

ПОМОЋИ 

      ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

IV  ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 

 

18. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПОРЕСКЕ СТОПЕ ЗА ОПОРЕЗИВАЊЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 

2017.ГОДИНУ 

        ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

19. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ НАЦРТА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 

2017.ГОДИНУ. 

      ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

20. ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2017.ГОДИНУ 

      ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

21. ОДЛУКА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 

2017.ГОДИНУ 

      ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

22. ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 

2017.ГОДИНУ 

                 ПРЕДЛАГАЧ: Колегиј Скупштине општине 

 

 

ТЕМАТСКО – АНАЛИТИЧКИ ДИО 

 

I ТРОМЈЕСЕЧЈЕ: 

 

1. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2015. 

ГОДИНУ 

     ПРЕДЛАГАЧ: Предсједник Скупштине општине 

2. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ  

   ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

3. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ 

БРАТУНАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ 

   ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

4. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈСКИХ СЛУЖБИ ЗА 2015. ГОДИНУ 

    ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

5. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ЗА 2015.ГОДИНУ 

    ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

6. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНИХ УСТАНОВА ЗА 2015. ГОДИНУ СА 

ПРОГРАМОМ РАДА И ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ 

    ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 



II ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 

 

7. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2015. 

ГОДИНУ 

    ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

8. ИЗВЈЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2015. 

ГОДИНИ 

    ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

9. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ И УТРОШКУ СРЕДСТАВА СПОРТСКИХ КЛУБОВА 

ЗА 2015. ГОДИНУ 

    ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

10. ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  „РАД“ БРАТУНАЦ И АД 

„ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БРАТУНАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ 

     ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

11. ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ БЕЗБЈЕДНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

БРАТУНАЦ У 2015. ГОДИНИ 

    ПРЕДЛАГАЧ: Полицијска станица Братунац 

12. ИНФОРМАЦИЈА О ПРОЉЕТНОЈ СЈЕТВИ 

    ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

13. ИНФОРМАЦИЈА О ПРАВОБРАНИЛАШТВА РС – СЈЕДИШТЕ 

ЗАМЈЕНИКА ВЛАСЕНИЦА ЗА 2015. 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  

 

III ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 

 

15. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА ПЕРИОД 

01.01. – 30.06.2016. ГОДИНУ 

    ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

16. ИНФОРМАЦИЈА О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА У ШКОЛСКОЈ 

2015/2016. ГОДИНИ 

    ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

17. ИНФОРМАЦИЈА О УПИСУ УЧЕНИКА И СТРУЧНОЈ ЗАСТУПЉЕНОСТИ 

НАСТАВНОГ КАДРА У ШКОЛСКОЈ 2016. – 2017. ГОДИНИ У ОСНОВНИМ 

И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

    ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

18. ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ У ПРЕДШКОЛСКОМ ОБРАЗОВАЊУ НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

    ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

19. ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

    ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 



20. ИНФОРМАЦИЈА О МАТЕРИЈАЛНОМ СТАЊУ  ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНЕ 

БРАТУНАЦ 

    ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине  

21. ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

    ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

IV ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 

 

22. ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

   ПРЕДЛАГАЧ: ЈУ „ Центар за социјални рад“ Братунац 

23. ИНФОРМАЦИЈА У ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА И О СТАЊУ 

НЕЗАПОСЛЕНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ У 2016. 

ГОДИНИ 

   ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

24. ИНФОРМАЦИЈА О ЈЕСЕЊОЈ СЈЕТВИ 

    ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

25. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

И ИНКЛУЗИЈЕ ЗА ОПШТИНУ БРАТУНАЦ 

    ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

3. 

 

 Програм рада Скупштине општине Братунац за 2016. Годину објавиће се у 

„Службеном билтену општине Братунац“ 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Број: 01-022-88/2016. годину 

Братунац, 16.05.2015                                                          Адил Османовић,с.р.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

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

општине Братунац бр.04/05), Скупштина општине Братунац на сједници одржаној 

16.05.2016.год. доноси: 

 

 

ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 

ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2016.год. 

 

 
Чалн 1. 

 

 Усваја се План капиталних инвестиција за 2016.годину како следи: 

 

Редни 

број: 

Назив пројекта Инвеститори 

пројекта 

Процјењена 

вриједност 

пројекта 

Период 

реализације 

пројекта 

1. 
Уређење корита ријеке 

Крижевице 

II фаза 

-општина Братунац 
530.000,00 КМ 2016.год. 

III фаза 

-ИПА Фонд 

-Општина Братунац 

480.000,00 КМ 2016/2017.год. 

2. 

Уређење корита Кравичке 

ријеке, Глоговске ријеке и 

Слапашничке ријеке 

-ИПА Фонд 

-Влада РС 

-Општина Братунац 

2.300.000,00 

КМ 
2016/2017.год. 

3. 
Санација и реконструкција 

градског водовода 

II фаза 

-општина Братунац 
550.000,00КМ 

2016/2017.год. -грант 
980.000,00 

ЕУРА 

-кредитна средства 

 

1.400.000,00 

ЕУРА 

4. 
Изградња нове зграде дома 

здравља 

-Министарство 

здравља РС 
1.400.000,00КМ 

2016/2017.год. 

-Општина Братунац 
600.000,00 КМ      

140.000,00 КМ 

5. 
Изградња система за 

наводњавање 

-Министарство 

пољопривреде РС 

- Свјетска банка 

-Општина Братунац 

7.500.000,00 

КМ   учешће 

општине 15% 

2016/2017.год. 

6. 

Изградња станова за 

расељавање колективног 

центра 

-Хуманитарна 

организација 

Bauern Helfen 

Bauern 

200.000,00 KM 
2016/2017.год. 

-Општина Братунац 80.000,00 КМ 

7. 

Изградња зграде са 24 

стана за расељавање 

алтернативног смјештаја 

-Министарство за 

избјеглице и 

расељена лица 

950.000,00 КМ 
2016/2017.год. 

-општина Братунац 180.000,00 КМ 



8. 

Формирање расадника, 

изградња објеката и 

набавка опреме 

-УНДП 

ЈИЦА Јапан 

-општина Братунац 

 

580.000,00КМ 2016/2017.год. 

9. 
Изградња моста на ријеци 

Дрини 

-Влада Републике 

Српске 

-Влада Републике 

Србије 

-упрва за 

индиректно 

опорезивање                     

- општина Братунац 

22.000.000,00 

КМ 
2016/2017.год. 

10. 
Изградња регионалне 

депоније 

-Економско 

инвестициона 

банка 

-Свјетска банка 

-Општине регије 

Бирач 

8.500.000,00 

КМ 
2016.год. 

11. 
Уређење и опремање 

дјечијег обданишта 

-УНДП 

-УНХЦР 

-Општина Братунац 

110.000,00 КМ 2016.год. 

12. 

Изградња топлане и 

система гријања градских 

подручја 

-страна фирма 

-Општина Братунац 

7.200.000,00 

КМ 
2016.год. 

 

 

Члан 2. 

 

Овај План 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 

Бриј:01-022-108/16 

Братунац,16.05.2016.г.        Османовић Адил  с.р.  

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 348.Закона о стварним правима Републике Српске („ Службени  

гласник Републике Српске“, број 124/08,58,09,95/11 и 60/15), члана 30,Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске „, број 101/04. 42/05,118/05 и 98/13) и члана 

33.Статута општине Братунац-пречишћен текст (Службени билтен општине Братунац број 

05/04); Скупштина општине Братунац на сједници одржаној дана 16.05.2016.ГОД. доноси:    

       

 

ПРАВИЛНИК  
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПОД КОЈИМА  ОПШТИНА БРАТУНАЦ МОЖЕ ДА ОТУЂИ ИЛИ 

ДА У ЗАКУП  НЕПОКРЕТНОСТИ ПО  ТРЖИШНОЈ ЦЈЕНИ,  ЦЈЕНИ МАЊОЈ ОД ТРЖИШНЕ 

ЦЈЕНЕ, ОДНОСНО ЗАКУПНИНЕ ИЛИ БЕЗ НАКНАДЕ 

 

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 

 

Овим  Правилником ближе се прописују услови и начин под којима Општина Братунац 

(у даљем тексту:Општина) може отуђити или дати у закуп грађевинско земљиште , објекте и  

друге непокретности у  државној  својини, по тржишној цјени, односно закупнини која је мања 

од тржишне цјене, односно закупнине или отуђити , односно   дати у закуп  непокретности у 

државној својини без накнаде. 

 

Члан 2 

 

Општина  може отуђити или дати у закуп  грађевинско земљиште , објекте и  друге 

непокретности у  државној  својини по тржишној цени, односно закупнини која је мања од 

тржишне цјене или без накнаде,  под условом да је исто  намењено за изградњу: 

1. објекта у функцији реализације пројеката економског развоја; 

2. објекта који је намењен за социјално становање, у складу са прописом којим се уређује 

социјално становање . 

3. објекта који је у функцији обављања комуналне делатности, у складу са законом којим 

се уређују комуналне делатности. 

 

Члан 3 

 

Пројекти економског развоја из члана 2. тачка 1) овог правилника  су пројекти из 

области утврђених у Одлуци о утврђивању дјелатности од посебног интереса за реализацију 

пројеката од значаја за економски развој општине Братунац, и који за циљ имају повећање 

броја запослених на подручју општине Братунац,(„Службени билтен општине 

Братунац“број:2/16). 

 

ЗАКУП ЗЕМЉИШТА,  ОБЈЕКАТА И ДРУГИХ НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

Члан 4 

 

Општина,  може дати у закуп грађевинско земљиште , објекте и  друге непокретности у  

државној  својини  Општине, за изградњу објеката из производне делатности, који су у 

функцији локалног економског развоја, по годишњој закупнини која буде остварена у поступку 

прикупљања понуда јавним огласом. 

Почетни износ закупнине за давање у закуп грађевинског земљишта и објеката  из става 

1. овог члана, износи нула конвертибилних марака. 

Грађевинско земљиште , објекте и  друге непокретности у  државној  својини се могу  

дати у закуп у  површини катастарске  парцеле утврђене планском документацијом на 

одређеном локалитету  односно цео или део објекта , под условом да закупац: 



1) преузме обавезу да најдуже у року од две године од дана судске овјере уговора о закупу 

приведе намјени грађевинско земљиште, односно изгради објекат и да запосли најмање 

два  нова радника на неодређено време ,на сваких 10 ари закупљеног грађевинског 

земљишта, и једног радника на сваких 20.000,00 КМ вриједности објекта,  

2) преузме обавезу да најдуже у року од једне  године од дана судске овјере уговора о 

закупу   преуреди објекте предвиђене уговором, односно планским документом, и да 

запосли најмање  два нова радника на неодређено време, на сваких 20.000,00 КМ 

вриједности објекта. 

 

Члан 5 

 

Пре расписивања јавног огласа о давању у закуп грађевинско земљиште , објекте и  

друге непокретности у  државној  својини , Скупштина Општине , на приједлог Начелника 

општине, доноси одлуку о покретању поступка давања у закуп грађевинско земљиште , објекте 

и  друге непокретности у  државној  својини . 

Одлука скупштине Општине обавезно садржи и све битне елементе уговора о закупу 

грађевинског земљишта или објеката,  а посебно информације и одредбе о: катастарској 

парцели која се даје у закуп и њеној намени, квадратури објекта  , корисној површини и сл; 

року изградње или адаптације објекта ; тржишној цени грађевинског земљишта које је предмет 

закупа;  вредности објеката који се дају ;броју новозапослених радника које је неопходно 

запослити; укупном трајању закупа; условима праћења остваривања уговора о закупу; заштити 

јавног интереса у случају неиспуњења преузетих обавеза, као и изјаву понуђача којом преузима 

обавезу да изврши привођење земљишта намени или привођењу намјени објекта или друге 

непокретности ,запошљавање новозапослених радника у роковима предвиђеним одлуком 

скупштине. 

 

Члан 6. 

 

Начелник општине расписује  јавни  оглас за давање у закуп грађевинско земљиште , 

објекте и  друге непокретности у  државној  својини . 

Јавни оглас  објављује се на веб страници Општине, огласној табли  Општине  и у 

најмање једном јавном гласилу које је доступно на територији Општине. 

Понуђачи у поступку прикупљања понуда јавним огласом могу бити привредна 

друштва  и  предузетници .  Сваки понуђач мора доставити доказ да:  

1. у кривичном поступку није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела 

организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим 

прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;  

2. није под стечајем или није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања 

важеће одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно 

у поступку јео бустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у 

Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован; 

3. је испунио обавезе у вези са плаћањем пензионог и инвалидског осигурања и 

здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или 

прописима земље у којој је регистрован; 

4. је испунио обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза, у складу са 

важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован. 

Предност по огласу у случају истих услова имају  понуђачи који су регистровани и који 

претежну дјелатност обављају на подручју општине Братунац, као и понуђачи који понуде 

запошљавање већег броја радника. 

     

Члан 7. 

 

 Након истека рока по огласу, поступак спроводи Комисија за непокретности 

Скупштине општине коју именује Скупштина општине. Комисија припрема приједлог одлуке  



о давању у закуп грађевинско земљиште , објекте и  друге непокретности у  државној  својини, 

коју Начелник општине предлаже Скупштини општине на усвајање. 

Комисија броји пет чланова од чега три из реда одборника а два из реда 

административних радника Општинске управе.   

  

Члан 8. 

 

По спроведеном поступку Комисије за непокретности, и достављеном приједлогу 

Начелника општине, у складу са овим Правилником,   Скупштина општина доноси одлуку о 

давању у закуп  грађевинско земљиште , објекте и  друге непокретности у  државној  својини у 

року који не може бити дужи од 30 дана. 

 

 

ОТУЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА, ОБЈЕКАТА И ДРУГИХ НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

Члан 9. 

 

Општина може да отуђити грађевинско земљиште, објекте и  друге непокретности по 

тржишној цијени, цијени мањој од тржипне или без накнаде,  под условом да је то служи за 

реализацију пројеката или  изградњу објеката из члана 2 овог Правилника.  

Почетна цијена за отуђење земљишта, објеката и непокретности у државној својини   

износи нула конвертибилних марака. 

Грађевинско земљиште , објекте и  друге непокретности у  државној  својини   се могу  

отуђити у  површини катастарске  парцеле утврђене просторним планом на одређеном 

локалитету, односно цео или део објекта , под условом да стицалац права својине: 

1. преузме обавезу да најдуже у року од једне године од дана судске овјере уговора о 

закупу приведе намјени грађевинско земљиште, односно изгради објекат и да запосли 

најмање два  нова радника на неодређено време ,на сваких 10 ари отуђеног 

грађевинског земљишта, и једног радника на сваких 10.000,00 КМ вриједности објекта,  

2. преузме обавезу да најдуже у року од једне  године од дана судске овјере уговора о 

отуђењу   преуреди објекте предвиђене уговором, односно планским документом, и да 

запосли најмање  два нова радника на неодређено време, на сваких 10.000,00 КМ 

вриједности објекта, 

 

Члан 10. 

 

Скупштина општине, на приједлог Начелника општине, доноси одлуку о покретању 

поступка отуђења којом се утврђују услови  за отуђење .  

Одлука скупштине Општине обавезно садржи и све битне елементе уговора о  отуђењу 

грађевинског земљишта или објеката,  а посебно информације и одредбе о: катастарској 

парцели која се отуђује и њеној намени, квадратури објекта  , корисној површини и сл; року 

изградње или адаптације објекта ; тржишној цени грађевинског земљишта које је предмет 

отуђења;  вредности објеката који се отуђују;броју новозапослених радника које је неопходно 

запослити; условима праћења остваривања уговора о отуђењу; заштити јавног интереса у 

случају неиспуњења преузетих обавеза, као и изјаву понуђача којом преузима обавезу да 

изврши привођење земљишта намени или привођењу намјени објекта или друге непокретности 

,запошљавање новозапослених радника у роковима предвиђеним одлуком скупштине. 

 

Члан 11. 

 

Начелник општине расписује  јавни  оглас за  отуђење грађевинског земљишта , објекта 

и  других непокретности у  државној  својини . 

Јавни оглас  објављује се на веб страници Општине, огласној табли  Општине  и у 

најмање једном јавном гласилу које је доступно на територији Општине. 



Понуђачи у поступку прикупљања понуда јавним огласом могу бити привредна 

друштва  и  предузетници .  Сваки понуђач мора доставити доказ да:  

1. у кривичном поступку није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела 

организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим 

прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;  

2. није под стечајем или није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања 

важеће одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно 

у поступку јео бустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у 

Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован; 

3. је испунио обавезе у вези са плаћањем пензионог и инвалидског осигурања и 

здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или 

прописима земље у којој је регистрован; 

4. је испунио обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза, у складу са 

важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован. 

Предност по огласу у случају истих услова имају  понуђачи који су регистровани и који 

претежну дјелатност обављају на подручју општине Братунац, као и понуђачи који понуде 

запошљавање већег броја радника. 

 

 

НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА 

 

Члан 12. 

 

Ако  поступак давања у закуп или  отуђење  грађевинског земљишта , објеката или 

других непокретности није успјело јавним оглашавањем  и након поновљеног поступка  онда се 

може вршити  давање у закуп или отуђење  непосредном погодбом. 

 

Члан 13. 

 

Ппоступак  давања у закуп или отуђења  непосредном погодбом   одржаће се  15. дана 

након истека поновљеног  јавног оглашавања путем огласа  и исто се објљављује на веб 

страници општине Братунац, огласној табли и у најмање једном јавном гласилу које је 

доступно на територији Општине. 

Поступак непосредне погодбе провешће се путем прикупљања писмених понуда 

заинтересованих понуђача.  

Поступак спроводи Комисија за непокретности из члана 7 овог Правилника. 

Ако и тада поступак не успје давање у закуп или отуђење извршиће се првом 

заинтересованом понуђачу.   

Скупштина општине доноси одлуку о давању у закуп или отуђењу земљишта  по 

завршеном поступку на предлог Начелника општине. 

 

 

СКЛАПАЊЕ УГОВОРА 

Члан 14 

 

Након доношења Одлуке Скупштине општине,  о отуђењу или давању у закуп 

грађевинског  земљишта, објекта и  других  непокретности у  државној  својини,  по 

спроведеном јавном огласу или непосредном погодбом,Начелник Општине   закључује уговора 

о отуђењу, односно давању у закуп у складу са овим Правилником,након прибављене 

сагласности Правобранилаштва Републике Српске, у року који не може бити дужи од 30 дана. 

Уговором из става 1. овог члана одређује се   права и обавезе уговорних страна  у 

складу са одлуком о давању у закуп или отуђење грађевинског земљишта, објеката и других 

непокретности у државној својини. 

 

 



РАСКИД УГОВОРА   

    

Члан 15. 

 

У случају да стицалац права својине, односно закупац  не испуни  уговорну обавезу , 

Општина има право да једнострано раскине уговор о отуђењу, односно уговор о закупу и 

стицаоцу права својине, односно закупцу наплати цјену, односно закупнину  по тржишној 

цјени  закупа од момента судске овјере уговора до дана судског раскида уговора о отуђењу, 

односно уговора о закупу. 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 16. 

 

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Општинске управе Братунац прати 

реализацију утврђених уговорних обавеза и предлаже мјере у случају неиспуњења истих. 

 

Члан 17. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном билтену 

општине Братунац. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ       
Број:01-022-89/16                    Адил Османовић с.р. 

Братунац,16.05.2016.год..         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На основу члана 30.и 71.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“,број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 108. Статут општине 

Братунац-пречишћен текст („Службени билтен општине Братунац“, број:04/05), 

Скупштина општине Братунац на сједници одржаној дана 16.05.2016.године, доноси 

 

                                                                                                          
 

СТАТУТАРНУ ОДЛУКУ 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

 

 
Члан 1. 

 

 У  Сататуту општине Братунац – пречишћен текст („Службени билтен општине 

Братунац“, број:04/05), у члану  34 мијења се став 1.који  гласи: 

 „Скупштина општине има 25 одборника“. 

 У истом члану став 3. се брише. 
 

Члан 2. 

 

  Члан 83. Мијења  се и гласи: 

 „Мјесна заједница нема својство правног лица .“ 

 

 

Члан 3. 

 

  

Ова Статутарна одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Служеном  

билтену општине Братунац. 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                             ПРЕДСЈЕДНИК                                                         

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Број:01-022- 94/16                                                  

Братунац,16.05.2016.             Османовић Адил,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 

106/15) и члана 33. Статута општине Братунац – Пречишћени текст (,,Службени билтен 

општине Братунац“, број: 04/05), Скупштина општине Братунац, сједници одржаној 

дана 16.05.2016. 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 

700,00 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. 

 

            Просјечна коначна грађевинска цијена из члана 1. ове Одлуке утврђује се на 

основу предрачуна из главног пројекта за издате грађевинске дозволе у претходној 

години, а примјењиваће се на начин прописан Законом о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13 и 106/15). 

 

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:01-022-100/16                                                                   

Братунац, 16.05.2016. год.                                                      Адил Османовић 

 

 

 

 



              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 73. 

став 2. Закона о уређењу простора и грађењу (,,Службени гласник Републике Српске“, 

број: 40/13 и 106/15), члана 27.а Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења 

градског грађевинског земљишта – пречишћени текст („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 34/14) и члана 33. Статута општине Братунац – Пречишћени текст 

(,,Службени билтен општине Братунац“, број: 04/05), Скупштина општине Братунац, 

сједници одржаној дана 16.05.2016. године,         д о н о с и : 

 

 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ  

О УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

 

 

Члан 1. 
 

              Члан 77. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту (број: 01-022-

115/15, „Службени билтен општине Братунац“, број: 05/15) мијења се и гласи: 
 

              „Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о грађевинском 

земљишту (број: 01-022-423/09, „Службени билтен општине Братунац“, број: 6/09), 

осим одредби које се односе на утврђивање висине накнаде за уређење градског 

грађевинског земљишта, до доношења програма уређења градског грађевинског 

земљишта.“ 

 

 

Члан 3. 
 

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

билтену општине Братунац“, а промјењиваће се од дана ступања на снагу Одлуке о 

уређењу простора и грађевинском земљишту. 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИН ОПШТИНЕ                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

БРАТУНАЦ                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   

Број:01-022-101/16                                                                 

Братунац, 16.05.2016. год.                                                    Адил Османовић 

 

 

 

 

 

 

 
 



На основу члана 23. став 1. и 2. и члана 53. став 1. и 2. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и 79/15), 

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 16.05.2016. године,  д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У К.О. БРАТУНАЦ 

 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком прибавља се непокретност  - парцела означена као к.п. број: 

2462/9, „Некатегорисани пут“, површине 446 м2, уписана у Л.Н. број: 2598/2 К.О. 

Братунац, у коме је као посједник уписан Тољ Пере Мирко из Братунца у дијелу 1/1, а 

што по старом премјеру одговара парцели означеној  као к.п. број: 685/163, „Њива“, 

површине 446 м2, уписана у З.К. ул. Број: 85 К.О. Суха, у коме је као власник уписан 

Тољ Пере Мирко у дијелу 1/1. 

            Непокретност из претходног става прибављају се ради регулисања 

саобраћајнице, у складу са регулационим планом. 

 

Члан 2. 
 

Прибављање непокретности из члана 1. став 1. ове Одлуке реализоваће се 

Уговором о купопродаји уз накнаду од 20,00 КМ/м2, што је тржишна вриједност 

земљишта у четвртој зони градског грађевинског земљишта на подручју општине 

Братунац, утврђена на основу стручне процјене судског вјештака. 

 

Члан 3. 

 

             На непокретности из члана 1. ове Одлуке у јавним евиденцијама непокретности 

извршиће се упис права својине и права коришћења у корист општине Братунац са 

дијелом 1/1. 

Члан 4. 

 

             Овлашћује се Начелник општине Братунац да на основу ове Одлуке закључи 

Уговор о купопродаји непокретности – земљишта из члана 1. ове Одлуке, по 

прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника у 

Власеници. 

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:01-022-103/16                                                                    

Братунац, 16.05.2016. год.                                                       Адил Османовић,с.р. 

 



На основу члана 23. став 1. и 2. и члана 53. став 1. и 2. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и 79/15), 

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 16.05.2016. године,  д о н о с и : 
 

О Д Л У К У 
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У К.О. БРАТУНАЦ 

 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком прибављају се непокретности  - парцеле означене као: 
 

-    к.п. број: 2467/6, остало неплодно земљиште, површине 31 м2, уписане у Л.Н. 

број: 2203, К.О. Братунац, у коме су као супосједници уписани Пурковић (Нусрета) 

Ајла из Сребренице, Салиховић (Шаћира) Тахира из Тузле и Салиховић (Нусрета) 

Амина из Тузле, са дијеловима 1/3, и 
 

-    к.п. број: 2467/7, некатегорисани пут, површине 8 м2, уписане у Л.Н. број: 

3182, К.О. Братунац, у коме су као супосједници уписани Пурковић (Нусрета) Ајла из 

Сребренице и Салиховић (Нусрета) Амина из Тузле, са дијеловима ½. 

            Непокретност из претходног става прибављају се ради регулисања 

саобраћајнице, у складу са регулационим планом. 

 

Члан 2. 

 

Прибављање непокретности из члана 1. став 1. ове Одлуке реализоваће се 

Уговором о купопродаји уз накнаду од 20,00 КМ/м2, што је тржишна вриједност 

земљишта у четвртој зони градског грађевинског земљишта на подручју општине 

Братунац, утврђена на основу стручне процјене судског вјештака.  

 

Члан 3. 
 

             На непокретности из члана 1. ове Одлуке у јавним евиденцијама непокретности 

извршиће се упис права својине и права коришћења у корист општине Братунац са 

дијелом 1/1. 

Члан 4. 
 

             Овлашћује се Начелник општине Братунац да на основу ове Одлуке закључи 

Уговор о купопродаји непокретности – земљишта из члана 1. ове Одлуке, по 

прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника у 

Власеници. 

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:01-022-102/16                                                                   

Братунац, 16.05.2016. год.                                                   Адил Османовић,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 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 16.05.2016. године,  д о н о с и : 
 

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

ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У СВРХУ ПРОШИРЕЊА 

САОБРАЋАЈНИЦЕ „РАКОВАЧКИ ПУТ“ У БРАТУНЦУ 

 

Члан 1. 
 

Утврђује се да је од општег интереса проширење саобраћајнице „Раковачки пут“ 

у Братунцу, на дијеловима катастарских парцела број: 1540/2,  1541,  1558,  1559/1,  

1559/2,  1560,  1561,  1562/9,  1562/10,  1565,  1566,  1568,  1569,  1570,  1571,  1572,  

1573,  1574,  1575,  1576,  1579,  1580/1,  1581/1,  1582,  1585,  1587,  1589/1,  1589/2,  

1590/1,  1590/2,  1591,  1592,  1594,  2813,  2817,  2821,  2822,  2823,  2824/3,  2826,  2827,  

2828,  2831,  2831/1,  2832/2,  2833,  2834,  2896/5,  2897,  2899,  2901,  2902,  2912,  2915,  

2916,  2919,  2920,  2921,  2922,  2925,  2926,  2929,  2930,  2931/1,  2931/2,  2931/8,  

2931/11, 2963,  2964,  2965,  2966,  2967/4,  2968,  2969,  2972,  2976,  2977/1,  2980,  

2981,  2988,  2992,  3049/1,  све у К.О. Братунац. 

 

Проширење саобраћајнице у дужини од 1003,81 м и ширини од 5,00 м са 

тротоаром ширине 1,25 м, проводиће се према пројектној документацији урађеној од 

стране „TIMARAC-PROJEKAT“ д.о.о. Бања Лука (Одлука СО Братунац о усвајању 

пројектне документације број: 01-022-318/09). 

 

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 

СКУПШТИНАОПШТИНЕ                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

БРАТУНАЦ                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   

Број:01-022-104/16                                                                 

Братунац, 16.05.2016. год.                                                     Адил Османовић,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 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 16.05.2016. године,  д о н о с и : 
 

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

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОТВАРАЊА ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ НА 

ЛОКАЛИТЕТУ НОВОГ МОСТА НА ДРИНИ 

 

Члан 1. 
 

Утврђује се да је од општег интереса отварање приступне саобраћајнице 

индивидуалним стамбеним објектима у насељу Побрђе, у зони регионалног пута Р-454, 

у оквиру Пројекта изградње моста преко ријеке Дрине на локацији Љубовија - 

Братунац, на дијеловима катастарских парцела број: 233/1, 233/2, 233/7, 233/8, 233/10, 

233/11 и 233/12, све у К.О. Побрђе, на парцели к.п. број: 213/1 и дијеловима 

катастарских парцела број: 211/1, 214/1, 214/2 и 214/3, све у К.О. Раковац (катастар 

земљишта), што одговара дијеловима катастарских парцела број: 216, 219, 220, 221, 

257, све у К.О. Подчауш и дијеловима катастарских парцела 26, 27, 28, 29, 32, 33 и 34,  

све у К.О. Вољавица (премјер на бази којег је урађен Регулациони план).                                                      
 

Обезбјеђење приступне саобраћајнице проводиће се у складу са Регулационим 

планом за локалитет индустријске зоне у насељу Побрђе, општина Братунац (број: 01-

022-28/12 од 28.01.2012. 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. 

 

            Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о основаности 

утврђивања општег интереса ради провођења поступка експропријације за потребе 

отварања приступне саобраћајнице на локалитету новог моста на Дрини (број: 01-022-

23/16, од 28.01.2016. год.). 

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:01-022-105/16                                                                  

Братунац, 16.05.2016. год.                                               Адил Османовић,с.р. 



На основу члана 47. Закона о уређењу простора (Сл.гласник РС бр.40/13)и члана 

33.Статута општине Братунац – пречишћен текст (Службени билтен општине Братунац 

бр.03/05),Скупштина општине Братунац на сједници одржаној  дана 16.05.2016. год. донела је:                   

 

 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ  НАЦРТА  ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА, 

НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА БРАТУНАЦ  НА  К.Ч.БР.3185/4 КО БРАТУНАЦ 

 

 

I 

 

Усваја се измјена и допуна Регулационог плана  насељеног мјеста Братунац, који 

обухвата подручје планирања у укупној површини од  1206м
2
 за к.п.бр.3185/4 у КО Братунац. 

                                                                     

II 

Регулациони план садржи: 

1.Текстуални дио Регулационог плана 

2.Графички дио Регулационог плана који садржи карте: 

                    

           А) Карте стања 

                1. Граница обухвата измјене и допуне РП Братунац –Р 1:500 

                2.Извод из РП насељеног мјеста Братунац-Р 1:1000 

                3.Извод из плана парцелације-1:500 

           Б) Карте планираног рјешења 

                1.План организације простора- Р 1:500 

                2.План парцелације са аналитичко геодетским елементима за Р 1:500 

                   Пренос плана на терен-Р 1:500 

                3.План Регулационих и Грађевинских линија-Р 1:500 

                4.План саобраћаја-Р 1:500 

    

III 

 

Измјене и допуне Регулационог плана  насељеног мјеста Братунац, урађен је од 

Д.О.О.“Завод за урбанизам и пројектовање“Бијељина 2015године. 

 

IV 

 

Јавни увид Измјене и допуне Регулационог плана трајаће 30.дана.     

 

V 

 

O провођењу ове Одлуке стараће се општински орган Општинске управе, општине 

Братунац надлежан за послове просторног уређења. 

 

VI 

 

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

општине Братунац. 

 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                ПРЕДСЕДНИК 

    Б Р А Т У Н А Ц                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Број:01-022-98/16                                                      

Братунац, 16.05.2016.god.                                                                   Османовић Адил с.р.                                                           



На основу члана 47. Закона о уређењу простора (Сл.гласник РС бр.40/13)и члана 

33.Статута општине Братунац – пречишћен текст (Службени билтен општине Братунац 

бр.03/05),Скупштина општине Братунац на сједници одржаној  дана  

16.05.2016.год. донела је:    

                

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ  НАЦРТА  ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА , 

НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА БРАТУНАЦ  НА  К.Ч.БР.2546 КО БРАТУНАЦ 

                                                                   

I 

 

Усваја се измјена и допуна Регулационог плана  насељеног мјеста Братунац, који 

обухвата подручје планирања у укупној површини од  3268м
2
, на к.п. бр.2546 у КО 

Братунац.                                                    

II 

Регулациони план садржи: 

1.Текстуални дио Регулационог плана 

2.Графички дио Регулационог плана који садржи карте: 

                    

           А) Карте стања 

                1. Граница обухвата измјене и допуне РП Братунац –Р 1:500 

                2.Извод из РП насељеног мјеста Братунац-Р 1:1000 

                3.Извод из плана парцелације-1:500 

           Б) Карте планираног рјешења 

                1.План организације простора- Р 1:500 

                2.План парцелације са аналитичко геодетским елементима за Р 1:500 

                   Пренос плана на терен-Р 1:500 

                3.План Регулационих и Грађевинских линија-Р 1:500 

                4.План саобраћаја-Р 1:500 

                                                                

III 

 

Измјене и допуне Регулационог плана  насељеног мјеста Братунац, урађен је од 

Д.О.О.“Завод за урбанизам и пројектовање“Бијељина 2015године. 

 

IV 

Јавни увид Измјене и допуне Регулационог плана трајаће 30.дана.     

 

V 

O провођењу ове Одлуке стараће се општински орган Општинске управе, 

општине Братунац надлежан за послове просторног уређења. 

 

VI 

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

билтену општине Братунац. 

 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                              ПРЕДСЕДНИК 

    Б Р А Т У Н А Ц                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Број:01-022-99/16                                                      

Братунац, 16.05.2016.god.                                             Османовић Адил с.р. 



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

Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05, 98/13) и чл. 33. Статута општине Братунац-

пречишћен текст („Службени билтен општине Братунац “ бр:04/05), Скупштина 

општине Братунац, на сједници одржаној 16.05.2016.год. донијела је: 

 

О Д Л У К У 
О ОСНИВАЊУ, УПРАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И КОРИШТЕЊУ СТАМБЕНОГ ФОНДА УЗ 

ПРИМЈЕНУ ПРИНЦИПА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

(Предмет Одлуке) 

 

Овом Одлуком утврђују се принципи оснивања и располагања стамбеним фондом на 

подручју општине Братунац (у даљем тексту: општина Братунац којима се, примјеном 

принципа социјалног становања, осигурава стамбено збрињавање лица која нису у 

могућности ријешити своје стамбено питање по тржишним условима, уређују питања 

управљања, располагања и кориштења тог стамбеног фонда, те услови и начин 

остваривања права на социјално стамбено збрињавање на подручју општине Братунац . 

 

Члан 2. 

(Принципи социјалног становања) 

 

1) Стамбеним збрињавањем примјеном принципа социјалног становања, у смислу ове 

Одлуке, сматра се становање одговарајућег стандарда које се обезбјеђује лицима која из 

социјалних, економских и других разлога не могу да ријеше питање становања на 

задовољавајући начин примјеном постојећих тржишних услова. 

2) Примјена принципа социјалног становања подразумијева осигурање становања по 

цијени испод тржишне за социјално угрожена домаћинства или појединце, подизање 

квалитета живота корисника, смањење социјалне сегрегације и дискриминације, 

допринос реализацији социјално-економских политика и прописа усвојених на свим 

нивоима власти, финансијску одрживост социјалних стамбених јединица и економско 

јачање локалне заједнице.  

3) Надлежни општински органи осигуравају примјену принципа социјалног становања 

кроз доношење програма социјалног становања који су примарно усмјерени на 

социјално угрожене категорије становништва, усвајање правног оквира за стамбено 

збрињавање и обезбјеђење финансијске подршке за реализацију наведених програма.    

4) Општина Братунац  се обвезује да редовито прати и ажурира законодавни оквир за 

управљање социјалним становањем у циљу помоћи социјално угроженим категоријама 

становништва и унапређењу процеса. 

 

Члан 3. 

(Стамбени фонд на који се Одлука примјењује) 

 

1) Стамбени фонд социјалног становања општине Братунац  на који се примјењују 

одредбе ове Одлуке чине:  

1. Стамбене јединице које се обезбјеђују кроз имплементацију вишегодишњих 

државних пројеката стамбеног збрињавања; 



2. Стамбене јединице које се обезбјеђују кроз друге пројекте социјалног стамбеног 

збрињавања које општина Братунац реализује путем посебних споразума са 

донаторима; 

3. Стамбене јединице које општина Братунац обезбјеђује кроз реализацију 

програма стамбеног збрињавања социјално угрожених категорија. 

2) Стамбене јединице из претходног става обезбјеђују се кроз обнову, санацију или 

адаптацију стамбених јединица у уништеним или оштећеним стамбеним зградама као и 

изградњом нових стамбених објеката колективног становања. 

 

Члан 4. 

(Корисници права  на социјално стамбено збрињавање) 

 

Корисници права на стамбено збрињавање, у складу са овом Одлуком, су: 

1. Лица која су обухваћена државним пројектима стамбеног збрињавања у складу 

са критеријима који су дефинисани у оквиру сваког специфичног пројекта;  

2. Лица која су обухваћена другим пројектима стамбеног збрињавања у складу са 

критеријима дефинисаним посебним споразумима са донаторима;  

3. Расељена лица, повратници, избјеглице, мигранти и друге социјално угрожене 

категорије које су обуваћене програмима стамбеног збрињавања у општини 

Братунац; 

4. Лица која су одлуком Скупштине Општине утврђена као лица од интереса за 

општину а на основу исказаних потреба и захтијева јавних институција или 

органа управе.  

 

Члан 5. 

(Извори финансирања) 

 

Средства за осигурање стамбеног фонда социјалног становања општине обезбјеђују се 

из буџета општине, буџета Републике Српске, донација, кредитних средстава и других 

извора у складу са важећим прописима. 

 

Члан 6. 

(Модели стамбеног збрињавања)  

 

Стамбено збрињавање, у складу са овом Одлуком, врши се примјеном једног од 

слиједећих модела: 

1. Додјелом стамбене јединице у закуп на неодређено вријеме  

2. Додјелом стамбене јединице у закуп на одређено вријеме 

3. Додјелом стамбене јединице у закуп уинституцијама социјалне заштите  

 

Члан 7. 

(Технички стандарди стамбених јединица) 

 

1) Технички стандарди које стамбене јединице из члана 3. ове Одлуке морају 

задовољавати и величина стамбене јединице која се додјељује у односу на број чланова 

породичног домаћинства утврђују се у складу са прописаним-уговореним стандардима 

сваког појединачног пројекта социјалног стамбеног збрињавања, с тим да не могу бити 



мањи од оних који су утврђени важећим „Стандардима за обнову и изградњу стамбених 

јединица и објеката у сврху збрињавања повратника“ Министарства за људска права и 

избјеглице Босне и Херцеговине. 

2) Техничке стандарде и величину стамбене јединице из претходног става прописује 

општина посебном одлуком. 

3) Изузетно, у односу на број чланова породичног домаћинства, стамбена јединица која 

се додјељује за потребе социјалног стамбеног збрињавања може бити мања од утврђене 

актом из претходног става овог члана ако се ради о стамбеном збрињавању на одређено 

вријеме и уз писмени пристанак корисника. 

 

II КРИТЕРИЈИ И ПОСТУПАК ЗА ДОДЈЕЛУ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА 

 

Члан 8. 

(Општи критерији) 

 

1) Општи критерији за остваривање права на социјално стамбено збрињавање на 

основу којих се утврђује подобност потенцијалних корисника за додјелу стамбене 

јединице су:   

1. Потенцијални корисник припада категорији корисника која је обухваћена 

специфичним пројектима стамбеног збрињавања; 

2. Потенцијални корисник нема условну стамбену јединицу на територији БиХ и у 

земљи поријекла у случају избјеглица 

3. Потенцијални корисник прихвата рјешење свог стамбеног статуса путем 

социјалног стамбеног збрињавања.  

2) Општи критерији из претходног става су елиминаторни, примјењују се у 

имплементацији свих пројеката и односе се на све моделе стамбеног збрињавања 

дефинисане овом Одлуком.    

 

Члан 9. 

(Посебни критерији) 

 

1) Посебни критерији за остваривање права на социјално стамбено збрињавање на 

основу којих се врши одабир и утврђује листа корисника су: 

1. стамбени статус 

2. социјални статус  

3. припадност рањивим групама 

2) Питања која се односе на утврђивање посебних критерија из претходног става, 

њихово бодовање и утврђивање ранг-листе приоритета за додјелу стамбене јединице, 

као и утврђивање посебних категорија потенцијалних корисника стамбеног збрињавања 

у складу са потребама локалне заједнице, уређују се посебном одлуком коју доноси 

Скупштина општине на приједлог Начелника за сваки специфични пројекат стамбеног 

збрињавања који се имплементира на подручју општине Братунац . 

 

Члан 10. 

(Додјела стамбених јединица) 

 

Поступак за додјелу стамбене јединице покреће надлежни орган локалне управе, 

објављивањем јавног позива или на други начин дефинисан одлукама о 

имплементацији специфичних пројеката.  



Члан 11. 

(Захтјев и документација за додјелу стамбене јединице) 

 

1) Додјела стамбене јединице врши се на основу захтјева потенцијалног корисника који 

се подноси на прописаном обрасцу или посебно израђеном обрасцу за потребе сваког 

специфичног пројекта.  

2) Уз образац из претходног става прилаже се документација којом се доказује 

испуњавање општих и посебних критерија.  

3) Попуњен образац, заједно са потребном документацијом доставља се Комисији за 

одабир корисника социјалног стамбеног збрињавања (првостепена комисија) коју 

именује Начелник Општине.  

4) Документација о којој надлежна тијела управе воде службену евиденцију прибавља 

се службеним путем. 

 

Члан 12. 

(Комисије за одабир корисника) 

 

1) Првостепена комисија из претходног члана заприма захтјеве, провјерава испуњавање 

општих и посебних критерија, врши бодовање и утврђује приједлог ранг-листе 

приоритета коју објављује на огласној табли општине Братунац. 

2) Другостепена комисија коју формира Скупштина општине одлучује по приговорима 

на предложену ранг-листу приоритета првостепене Комисије и утврђује коначну ранг-

листу. 

3) На основу коначне ранг-листе Начелник доноси одлуку о додјели стамбене јединице 

на кориштење под закуп. 

 

Члан 13. 

(Право на приговор) 

 

1) Сваки потенцијални –корисник чији је захтјев за додјелу стамбене јединице 

разматран може поднијети приговор другостепеној Комисији у року од 15 дана од дана 

објављивања листе на огласној табли општине Братунац.  

2) Приговори се подносе првостепеној Комисији која их, заједно са својим мишљењем 

и документацијом, доставља другостепеној Комисији у року од 15 дана од истека рока 

из претходног става.    

 

III УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ФОНДА 

 

Члан 14. 

(Управљање стамбеним фондом) 

 

1) Управљање социјалним стамбеним фондом подразумијева активности усмјерене на 

осигурање безбједног и неометаног кориштења стамбених јединица и очување њихове 

употребне и тржишне вриједности а што обухвата бригу о текућем и инвестиционом 

одржавању, администрирање и заштити стамбених јединица од незаконитог и 

недозвољеног кориштења, те предузимање других мјера у циљу домаћинског 

управљања стамбеним фондом.  

2) Послове управљања стамбеним фондом, у име општине, врши Начелник путем 

Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне послове Општинске управе, 

Општине Братунац. 



Члан 15. 

(Редовно и инвестиционо одржавање стамбеног фонда) 

 

1) Одржавање стамбених зграда и станова обухвата редовно и инвестиционо 

одржавање заједничких дијелова објекта и инвестиционо одржавање стамбених 

јединица.  

2) Редовно одржавање заједничких дијелова објекта обухвата одржавање хигијене 

улаза, степеништа, заједничких просторија, дератизацију, дезинсекцију и дезинфекцију 

заједничких просторија, чишћење олука, равних кровова, поправке заједничког 

освјетљења, замјену прекидача, сијалица и др.  

3) Инвестиционо одржавање заједничких дијелова стамбеног објекта подразумијева 

извођење радова на заштити зграде, њених заједничких и посебних дијелова, уређаја, 

инсталација и опреме, оправку оштећених и замјену дотрајалих дијелова којима се 

обезбјеђује њихова исправност, употребљивост и сигурност. 

4) Инвестиционо одржавање стамбених јединица подразумијева поправку или замјену 

инсталација и комплетне опреме у становима, као и друге радове у стану или згради 

који су од утицаја на кориштење предметногстана,других станова и заједничких 

дијелова стамбеног објекта. 

 

Члан 16. 

(Одржавање заједничких дијелова стамбених јединица) 

 

Одржавање заједничких дијелова стамбених јединица из члана 3. ове Одлуке врши се у 

складу са одговарајућим одредбама Закона о одржавању зграда Републике Српске 

којим се Општина третира као етажни власник тих станова. 

 

Члан 17. 

(Финансирање управљања и одржавања стамбеног фонда) 

 

1) Средства за редовно и инвестиционо одржавање као и хитне интервенције 

обезбјеђују се из прикупљене закупнине и распоређују према плану одржавања 

стамбених јединица и зграда из ове Одлуке који периодично доноси путем Одјељења за 

просторно уређење и стамбено комуналне послове Општинске управе, Општине 

Братунац. 

2) Начелник ће, на основу налога Скупштине општине отворити посебан рачун којим 

ће располагати општинска служба надлежна за стамбене послове. 

3) О питањима управљања и одржавања стамбеног фонда, укључујући утрошак 

средстава за одржавање, путем Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне 

послове Општинске управе, Општине Братунац подноси годишњи извјештај.   

 

IV УГОВОР О ЗАКУПУ 

 

Члан 18. 

(Уговор о закупу) 

 

1) На основу одлуке о додјели стамбене јединице на кориштење под закуп из чл. 12. 

став 3) ове Одлуке, Начелник општине са закупцем закључује уговор о закупу стамбене 

јединице у року од 30 дана од дана доношења одлуке.   



2) Уговор о закупу стамбене јединице може се закључити на одређено или на 

неодређено вријеме у складу са моделом стамбеног збрињавања који је утврђен у 

оквиру сваког појединачног пројекта стамбеног збрињавања.  

3) Уговор о закупу са корисницима права на стамбено збрињавање из чл. 4. тачка 4. ове 

Одлуке закључује се на одређено вријеме у складу са одлуком Скупштине општине.    

 

Члан 19. 

(Садржај уговора о закупу) 

 

Уговор о закупу, поред законом прописаних елемената, садржи нарочито податке о: 

- лицима која ће заједно са закупцем користити стамбену јединицу, односно која 

ће живјети са закупцем у заједничком домаћинству; 

- трајању закупа и начину отказивања и прекида уговорног односа; 

- висини закупнине, роковима плаћања и начину измјене уговорене висине 

закупнине; 

- обавези измиривања обавеза и другим трошковима становања; 

- обавезама закупца и закуподавца по питању одржавања стамбене јединице; 

- евентуалном преносу права из уговора о закупу, 

- детаље о врсти субвенционирања закупнине уколико се исто примјењује (ко га 

врши, висина субвенционирања и који је временски период субвенционирања) 

 

Члан 20. 

(Пренос права закупа) 

 

1) У случају смрти закупца, права и обавезе из уговора о закупу прелазе на супружника 

умрлог закупца а уколико закупац није имао супружника, права и обавезе из уговора о 

закупу преносе се на члана заједничког домаћинства којег заједнички одреде 

корисници стана.   

2) У случају немогућности договора из претходног става, члана заједничког 

домаћинства на којег се преносе права и обавезе из уговора о закупу ће одредити 

надлежни суд у ванпарничном поступку. 

3) Члан заједничког домаћинства који преузима права и обавезе из уговора о закупу 

дужан је да, у року од 60 дана од дана настале промјене, затражи закључење новог 

уговора о закупу. 

4) Након што утврди да су испуњени услови за закључење уговора о закупу у складу са 

овом Одлуком, Начелник општине закључује уговор о закупу са чланом заједничког 

домаћинства. 

 

Члан 21. 

(Престанак права  закупа по основу измјене статуса)  

 

1) Уколико током трајања закупа дође до измјене личног статуса закупца с посљедицом 

да закупац више не испуњава услове који се односе на критерије, начин и поступак 

додјеле који су дефинисани посебним одлукама за сваки специфични пројекат 

стамбеног збрињавања који се имплементира на подручју општине, закуподавац ће 

раскинути уговор о закупу, уз отказни рок од 30 (тридесет) календарских дана 

рачунајући од дана уредне доставе отказа . 



2) По сазнању за постојање разлога за раскид уговора о закупу на основу разлога из 

претходног става, закуподавац ће у року од 30 (тридесет) дана провјерити и утврдити 

постојање наведених индиција и донијети одлуку о раскиду уговора о закупу. 

3) Провјеру и утврђивање постојања индиција за раскид уговора врши се путем 

Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне послове Општинске управе, 

Општине Братунац. 

 а одлуку о раскиду уговора о закупу из става 2) овог члана доноси Начелник.    

 

Члан 22. 

(Новонастале околности које не утичу на промјену права) 

 

1) Уколико током трајања закупа дође до статусних промјена код закупца које не 

доводе у питање право на закуп стамбене јединице, али утичу на одређене елементе и 

односе постојећег закупа, закуподавац ће, у складу са посебном одлуком за сваки 

специфични пројекат стамбеног збрињавања који се имплементира на подручју 

општине, размотрити новонастале околности. 

2) Закуподавац може у складу са новонасталом ситуацијом и околностима и у складу са 

могућностима, закупцу понудити одговарајући смјештај и измијењени уговор о закупу. 

3) Уговор о закупу из става 2) овог члана закуподавац и закупац потписују по 

проведеном поступку за утврђивање новонасталих околности који проводи путем 

Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне послове Општинске управе, 

Општине Братунац. 

.     

Члан 23. 

(Раскид Уговора о закупу) 

 

1) Уговор о закупу раскида се:  

a) ако закупац, односно члан његовог заједничког домаћинства стекне право 

својине, односно право закупа на другој стамбеној јединици; 

b) ако закупац не користи стамбену јединицу која је предмет закупа искључиво за 

редовно становање у периоду дужем од 60 (шездесет) дана, без обавјештења 

закуподавца;  

c) ако закупац не плаћа закупнину, у складу са уговором о закупу;  

d) ако се накнадно утврди да је закупац дао нетачне или прећутао податке од 

значаја за утврђивање испуњености услова за остваривање права на стамбено 

збрињавање; 

e) ако дође до промјена у имовинском статусу закупца (повећање висине прихода и 

слично);  

f) ако закупац крши кућни ред на начин да другим станарима онемогућава 

нормално кориштење стамбених јединица што се документује извјештајима 

надлежне полицијске управе;   

g) ако закупац без валидног објашњења престане да испуњава друге услове и 

одредбе утврђене уговором о закупу и овом Одлуком, 

2) Одлуку о раскиду уговора о закупу доноси Начелник на основу поступка проведеног 

од стране службе надлежне за стамбене послове. 

3) Закупац је дужан да у року од 30 дана од дана пријема одлуке о раскиду уговора о 

закупу ослободи стамбену јединицу од ствари и лица. 

 



Члан 24. 

(Посебне одредбе) 

 

На питања која се односе на уговор о закупу која нису уређена овом Одлуком 

примјењују се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима односно другог  

закона који на одговарајући начин третира односе у закупу стана. 

 

Члан 25. 

(Висина закупнине)  

 

1) За кориштење стамбене јединице из уговора о закупу, утврђује се и плаћа закупнина 

која се користи у сврху одрживог управљања стамбеним фондом са учешћем појединих 

дијелова закупнине дефинисаних посебним одлукама о имплементацији специфичних 

пројеката стамбеног збрињавања.  

2) Закупнина се формира на основу аргументирано процијењених трошкова за поједине 

дијелове закупнине у сврху непрофитног одржавања и управљања намјенским 

стамбеним фондом,  

3) Висину закупнина у зависности од типа стамбене јединице, зоне становања и 

евентуално кориштење коефицијента погодности становања утврђује Скупштина 

општине на приједлог начелника у складу са важећим прописима и водећи рачуна о 

сврси сваког специфичног пројекта.   

4) Потребу за третирањем –појединих дијелова закупнине који се могу односити на 

трошкове амортизације, трошкове управљања, трошкове инвестиционог одржавања, 

трошкове редовног одржавања стамбених јединица, трошкове редовног одржавања 

заједничких дијелова, трошкове осигурања, ризика наплате, те евентуално 

припадајућих пореских обавеза по овом пословању дефинише начелник, а одлуком 

одобрава Скупштина општине. 

5) Ако се због измјене тржишних услова за одређивање закупнине промијени њен 

износ, закупац је дужан да плаћа промијењени износ закупнине уз обавезно 

потписивање одговарајућег анекса уговора, а на основу одлуке Скупштине општине.   

 

Члан 26. 

(Субвенционирање закупнине)  

 

1) Трошкови закупнине могу се субвенционирати, а висина субвенције се одређује у 

зависности од висине прихода чланова заједничког домаћинства закупца, величине 

стамбене јединице и висине трошкова одржавања стамбене јединице и заједничких 

дијелова стамбеног објекта.   

2) Изузетно, закупци који су према евиденцији центра за социјални рад у стању потребе 

за пружањем услуга социјалне заштите могу бити ослобођени плаћања закупнине и 

других трошкова становања.  

3) Поступак за остваривање субвенционирања закупнине као и ослобађање од плаћања 

закупнине и других трошкова становања покреће закупац подношењем захтјева 

надлежној општинској служби уз достављање доказа потребних за остваривање овог 

права одмах по објави коначне ранг-листе или раније у фазама анализе пријаве или 

касније након што почне тећи уговорни однос а јаве се околности које могу бити основ 

за субвенционирање закупнине. 

 

 

 



Члан 27. 

(Извори финансирања субвенционирања) 

 

1) Средства за субвенционирање закупнине и ослобађање од плаћања закупнине и 

других трошкова становања се уплаћују на посебан рачун из члана 17. став 2. ове 

Одлуке а могу се обезбјеђивати из: буџета општине, буџета институција свих нивоа 

власти које су надлежне за питања социјално угрожених категорија на основу посебних 

споразума општине са заинтересованим актерима, те путем донација и других извора у 

складу са важећим прописима. 

2) У поступку обезбјеђења субвенције у складу са чл. 26. ове Одлуке, Општина  је 

дужна да благовремено у њихово име обавља кореспонденцију са институцијама из 

става 1) овог члана које требају или могу бити носиоци обезбјеђења субвенције, ради 

остваривања права на субвенцију у складу са одлуком , надлежног одјељења. 

 

Члан 28. 

(Одлука о субвенционирању закупнине) 

 

1) По проведеном поступку за остваривање субвенционирања закупнине у складу са чл. 

26. став 3) ове Одлуке, надлежна општинска служба, надлежно одјељење, у сарадњи са 

центром за социјални рад или другом надлежном институцијом, доноси одлуку о 

субвенционирању закупнине или ослобађање од плаћања закупнине и других трошкова 

становања.   

2) Обезбјеђење средстава за финансирање субвенционирања закупнине у складу са чл. 

27. ове Одлуке услов је за потписивање уговора о закупу и примјену одлуке из 

претходног става овог члана. 

 

Члан 29. 

(Посебни акти) 

 

Критерији за остварење права на субвенционирање закупнине и права на ослобађање од 

плаћања закупнине и других трошкова становања, поступак за остваривање ових права, 

начин обезбјеђења средстава за финансирање субвенција и друга питања од значаја за 

субвенционирање закупнина уређују се посебним актом који, на приједлог Начелника 

доноси Скупштина општине. 

 

Члан 30. 

(Евиденција Уговора о закупу) 

 

Начелник, путем надлежне општинске службе, води посебну евиденцију о закљученим 

уговорима о закупу са евентуалним детаљима о субвенцијама. 

 

 

V ВЛАСНИШТВО, ЗАБРАНА ОТКУПА И ДРУГА ОГРАНИЧЕЊА 

 

Члан 31. 

(Власништво) 

 

Стамбени фонд социјалног становања општине из члана 3. ове Одлуке у власништву је 

општине. 

 



Члан 32. 

(Ограничења у располагању) 

 

1) Стамбене јединице које чине стамбени фонд социјалног становања из члана 3. ове 

Одлуке не могу се откупљивати, насљеђивати, давати у подзакуп и отуђивати.   

2) Начелник ће осигурати права из чл. 30. ове одлуке и ограничења из претходног става 

кроз одговарајуће уписе у земљишним књигама Земљишно-књишког уреда општине 

Братунац.   

 

VI НАДЗОР И МОНИТОРИНГ 

 

Члан 33. 

(Надзор и мониторинг) 

 

1) Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Начелник општине.   

2) Општина је дужна достављати Министарству за људска права и избјеглице БиХ и 

другом надлежном министарству, годишње извјештаје о корисницима и пословним 

ефектима при управљању стамбеним фондом основаним у сврху социјалног стамбеног 

збрињавања, а у сврху благовременог информисања или рада на анализама 

психосоцијалног и социјално-економског утицајаовог вида стамбеног збрињавања, и у 

сарадњи са надлежном службом општине која управља становима, обезбиједити 

тражене податке и информације или приступ истим. 

 

 

VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 34. 

(Обавеза уписа у регистар некретнина) 

 

Начелник ће, путем надлежне општинске службе, у року од три (3) мјесеца од дана 

ступања на снагу ове Одлуке, успоставити евиденцију стамбеног фонда из чл. 3. ове 

Одлуке у регистру некретнина општине.   

 

Члан 35. 

(Посебни акти за провођење Одлуке)  

 

1) Начелник општине ће, прије оснивања стамбеног фонда а најкасније у року од три 

(3) мјесеца од дана ступања на снагу ове Одлуке, донијети акт којим ће се ближе 

уредити одредбе чланова 25 и 29. ове Одлуке. 

2) За сваки специфични пројекат стамбеног збрињавања који се имплементира на 

подручју општине, Скупштина општине, на приједлог Начелника, доноси посебну 

одлуку којом се ближе уређују одредбе чланова 9. став 2) и 10. ове Одлуке као и друга 

питања од значаја за имплементацију специфичних пројеката. 

 

Члан 36. 

(Забрана дискриминације) 

 

Корисници из чл. 4. ове Одлуке неће бити изложени дискриминацији по основу расне 

припадности, вјероисповијести, етничког, националног или социјалног поријекла, 

повезаности са националном мањином, политичког или другог мишљења. 



Члан 37. 

(Измјене и допуне Одлуке) 

 

Одредбе Пословника о раду Скупштине општине које се односе на поступак доношења 

аката сходно ће се примјењивати и у случају измјене и допуне ове Одлуке. 

 

Члан 38. 

(Ступање на снагу) 

 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана објављивања у „Службеном билтену општине 

Братунац “ . 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022- 118/16             ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Братунац, 16.05.2016 

         АДИЛ ОСМАНОВИЋ с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



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

Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05, 98/13) и чл. 33. Статута општине Братунац-

пречишћен текст („Службени билтен општине Братунац “ бр:04/05), Скупштина 

општине Братунац, на сједници одржаној 16.05.2016.год. донијела је: 

 

 

 

О Д Л У К У 
О СТАМБЕНОМ ЗБРИЊАВАЊУ КОРИСНИКА КОЛЕКТИВНИХ ВИДОВА 

СМЈЕШТАЈА КРОЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКТА „ЗАТВАРАЊЕ 

КОЛЕКТИВНИХ ЦЕНТАРА И АЛТЕРНАТИВНОГ СМЈЕШТАЈА ПУТЕМ 

ОСИГУРАЊА ЈАВНИХ СТАМБЕНИХ РЈЕШЕЊА“  

 

Члан 1. 

(Предмет Одлуке) 

 

Овом Одлуком уређује се поступак осигурања стамбеног збрињавања интерно 

расељених лица и других корисника колективних и алтернативних видова смјештаја 

чије је затварање предвиђено у склопу пројекта „Затварање колективних центара и 

алтернативног смјештаја путем осигурања јавних стамбених рјешења“ који се реализује 

кроз Споразум о кредиту са Развојном банком Вијећа Европе (Л/Д 1789 (2013) (у даљем 

тексту: Пројекат „Затварање колективних центара“). 

 

Члан 2. 

(Стамбене јединице на које се Одлука примјењује) 

 

1) Стамбене јединице се обезбјеђују кроз имплементацију Пројекта „Затварање 

колективних центара“, што у нарави представља затварање алтернативних центара.     

2) Стамбене јединице из претходног става, а Пројектом „Затварање колективних 

центара“ планиране за кориштење уз примјену принципа социјалног становања, ће бити 

дио стамбеног фонда социјалног становања општине Братунац из чл. 3. став 1) Одлуке 

о оснивању, управљању, располагању и кориштењу стамбеног фонда уз примјену 

принципа социјалног становања општине Братунац), (у даљем тексту: Одлука о 

социјалном стамбеном фонду општине Братунац). 

 

Члан 3. 

(Корисници) 

 

1) Корисници права на стамбено збрињавање, у складу са овом Одлуком, су: 

1. Расељена лица, интерно расељена лица, повратници, избјеглице и друга 

социјално угрожена лица која бораве у колективним и алтернативним 

смјештајима и којима је потребно стамбено рјешење у мјесту расељења;  

2. Лица која бораве у колективним и алтернативним смјештајима и којима је 

потребно збрињавање у институцијама социјалне заштите (геријатријским 

центрима и старачким домовима); 

3. Друга лица која задовољавају критерије за додјелу стамбене јединице утврђене 

Одлуком о социјалном стамбеном фонду општине Братунац, а након престанка 

кориштења стамбених јединица из чл. 2. ове Одлуке од стране лица из става 1) 

тачка 1. овог члана. 



2) Лица из претходног става остварују право на стамбено збрињавање принципом 

добровољности и прихватањем услова кориштења стамбених јединица у складу са овом 

Одлуком.  

Члан 4. 

(Извори финансирања) 

 

1) Средства за изградњу и обнову стамбених јединица из члана 2. ове Одлуке 

обезбјеђују се из кредита Развојне банке Вијећа Европе у складу са Споразумом о 

кредиту Л/Д 1789 (2013) и властитог учешћа општине Братунац. 

 

Члан 5. 

(Модели стамбеног збрињавања) 

 

1) Стамбено збрињавање, у складу са овом Одлуком, врши се примјеном једног од 

слиједећих модела: 

4. Додјелом стамбене јединице у закуп на неодређено вријеме  

5. Додјелом стамбенеј јединице у закуп у институцијама социјалне заштите 

6. Додјелом стамбене јединице у закуп на одређено вријеме 

2) Модел стамбеног збрињавања из тч. 2. претходног става примјењује се на кориснике 

права на стамбено збрињавање из чл. 3., став 1), тч. 2. 

3) Модел стамбеног збрињавања из тч. 3. претходног става примјењује се на кориснике 

права на стамбено збрињавање из чл. 3., став 1), тч. 3. 

 

Члан 6. 

(Технички стандарди стамбених јединица) 

 

1) Технички стандарди које све стамбене јединице из члана 2. ове Одлуке морају 

задовољавати у складу су са важећим „Стандардима за обнову и изградњу стамбених 

јединица и објеката у сврху збрињавања повратника“ Министарства за људска права и 

избјеглице Босне и Херцеговине. 

 

Члан 7. 

(Критерији за верификацију корисника) 

 

1) Додјела стамбених јединица из чл. 2. ове Одлуке врши се у складу са „Критеријима 

за утврђивање подобности, угрожености и потреба корисника Пројекта „Затварање 

колективних центара““ који су утврђени од стране Министарства за људска права и 

избјеглице Босне и Херцеговине у консултацијама са Министарством за расељене особе 

и избјеглице Федерације БиХ, Министарством за избјеглице и расељена лица 

Републике Српске и Одјељењем за расељена лица, избјеглице и стамбена питања Владе 

Брчко дистрикта БиХ, у сарадњи са УНХЦР-ом. 

2) Критерији из претходног става овог члана саставни су дио ове Одлуке. 

 

Члан 8. 

(Поступак верификације корисника) 

 

1) На основу критерија из претходног члана ове Одлуке надлежни орган 

општине/Града/Дистрикта врши пописсвих станара колективних центара и 

алтернативног смјештаја и утврђује листу корисника у складу са условима које ће 

прописати Министарство за људска права и избјеглице и УНХЦР, а који су неопходни 



за утврђивања испуњавања критерија статуса и идентитета особа и дужине њиховог 

боравка у смјештају у којем су били до тог тренутка, као и за оцјену нивоа угрожености 

и специфичних потреба корисника по основу припадности рањивим групама 

дефинисаним у Критеријима из чл. 7. ове Одлуке2) На основу листе из претходног 

става врши се оцјена нивоа угрожености и специфичних потреба корисника по основу 

припадности рањивим групама дефинисаним у Критеријима из чл. 7. ове Одлуке и 

утврђује коначна листа корисника. 3) Коначне листе корисника достављају се 

Комисијама за верификацију. 

 

Члан 9. 

(Верификација корисника) 

 

1) Коначну верификацију корисника права на стамбено збрињавање врше Комисије за 

верификацију на основу Меморандума о разумијевању између Министарства за људска 

права и избјеглице и УНХЦР-а а на основу акта који це прописати МХРР у сарадњи са 

УНХЦР-ом 

2) „Критерији за утврђивање подобности, угрожености и потреба корисника Пројекта 

„Затварање колективних центара““ саставни су дио Меморандума о разумијевању из 

става 1) овог члана.  

 

Члан 10. 

(Управљање и одржавање стамбених јединица) 

 

1) Управљање стамбеним јединицама из чл. 2. ове Одлуке подразумијева активности 

усмјерене на осигурање безбједног и неометаног кориштења стамбених јединица и 

очување њихове употребне и тржишне вриједности 

2) Управљање и одржавање стамбених јединица из чл. 2 ове Одлуке обухвата бригу о 

редовном и инвестиционом одржавању, заштити стамбених јединица од незаконитог 

кориштења, те предузимање других мјера у циљу домаћинског управљања стамбеним 

фондом, а све према Одлуци о социјалном стамбеном фонду општине Братунац.  

 

Члан 11. 

(Финансирање управљања и одржавања стамбеног фонда) 

1) Редовно и инвестиционо одржавање стамбених објеката из чл. 2 ове Одлуке 

финансира се средствима из прикупљене закупнине и другим средствима која се 

уплаћују на посебан рачун  општине  у складу са Одлуком о социјалном стамбеном 

фонду општине Братунац. 

2) Висина закупнине утврђује се у складу са принципима из чл. 2. и чл. 25. Одлуке о 

социјалном стамбеном фонду општине Братунац водећи рачуна о сврси пројекта и 

социјалном стању корисника. 

 

Члан 12. 

(Уговор о закупу) 

1) Начелник општине закључује уговор о закупу стамбене јединице са сваким 

корисником који је верификован у складу са чл. 9. ове Одлуке.    

2) Одредбе Одлуке о социјалном стамбеном фонду општине Братунац које се односе на 

уговор о закупу, закупнини и другим трошковима становања и евиденцију уговора о 

закупу сходно се примјењују и на уговор о закупу из претходног става овог члана, 

уколико није другачије прописано овом одлуком.  



3) Одредбе Одлуке о социјалном стамбеном фонду општине Братунац које се односе на 

пренос права закупа и престанак права  закупа по основу измјене статуса сходно се 

примјењују и на кориснике из чл. 3. ове Одлуке. 

 

Члан 13. 

(Субвенционирање закупнине) 

 

1) Корисницима из члана 12. став 1) ове Одлуке, закупи стамбених јединица   су 

субвенционирани у складу са  чл. 26., 27. и 28. Одлуке о социјалном стамбеном фонду 

општине и одлуком Комисије за верификацију, изузев чл. 28.2 

2) Надлежна служба општине Братунац дужна је благовремено информисати 

потенцијалне кориснике о критеријима и условима за остваривање субвенција и 

осигурати неопходну помоћ у поступку обезбијеђења субвенција, укључујући 

бесплатну правну помоћ, прикупљање доказа и документације еx оффицио кад год је то 

могуће, те ослобођење од плаћања административне таксе у поступку 

субвенционирања закупнине.  

 

Члан 14. 

(Раскид Уговора о закупу) 

 

1) Уговор о закупу раскида се:  

a) ако закупац, односно члан његовог заједничког домаћинства стекне право 

својине, односно право закупа на другој стамбеној јединици; 

b) ако закупац не користи стамбену јединицу која је предмет закупа 

искључиво за становање у периоду дужем од 60 (шездесет) дана, без 

обавјештења закуподавца; 

акосе утврди да закупац има довољно прихода да је у могућности плаћати 

закупнину, али је упркос томе не плаћа у складу са уговором о закупу;  

c) ако се накнадно утврди да је закупац дао нетачне или прећутао податке 

од значаја за утврђивање испуњености услова за остваривање права на стамбено 

збрињавање; 

d) ако дође до промјена у имовинском статусу закупца (повећање висине 

прихода и слично);  

e) ако закупац крши кућни ред на начин да другим станарима онемогућава 

нормално кориштење стамбених јединица што се документује извјештајима 

надлежне полицијске управе;   

f) ако закупац без валидног објашњењапрестане да испуњава друге услове и 

одредбе утврђене уговором о закупу и овом Одлуком. 

2) Закупац је дужан да у року од 30 дана од дана раскида уговора о закупу ослободи 

стамбену јединицу од ствари и лица. 

 

Члан 15. 

(Власништво, забрана откупа и друга ограничења) 

 

1) Стамбене јединице из чл. 2. ове Одлуке у власништву су општине Братунац. 

2) Стамбене јединице из претходног става не могу се откупљивати, насљеђивати, 

давати у подзакуп и отуђивати.   

3) Начелник општине ће осигурати право власништва из става 1) и ограничења из става 

2) овог члана кроз одговарајуће уписе у земљишним књигама Земљишно-књишког 

уреда Братунац .  



Члан 16. 

(Надзор и мониторинг) 

 

1) Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Начелник општине.   

2) Мониторинг реализације пројекта „Затварање колективних центара“ врше 

Министарство за људска права и избјеглице, Министарством за расељене особе и 

избјеглице Федерације БиХ, Министарство избјеглица и расељених лица Републике 

Српске и Одјељење за расељена лица, избјеглице и стамбена питања Владе Брчко 

дистрикта БиХ у сарадњи са УНХЦР-ом.  

3) Општина/Дистикт је дужна достављати Министарству за људска права и избјеглице 

БиХ и другим надлежним министарствима, годишње извјештаје о кориштењу 

стамбених јединица из чл. 2. ове Одлуке и пословним ефектима при њиховом 

управљању у сврху благовременог информисања и израде анализа утицаја социјалног 

становања на постизање стабилних дугорочних унапређења животних услова приступа 

правима и услугама, те социјално-економској и психосоцијалној интеграцији корисника 

у заједницу, укључујући и интерно расељене особе и друга угрожена домаћинства који 

су раније живјели више година у тешким условима у колективним центрима и 

алтернативном смјештају, те обезбиједити тражене податке и информације или приступ 

истим. 

 

Члан 17. 

(Обавеза уписа у регистар некретнина) 

 

1) Евиденција стамбених јединица из чл. 2. ове Одлуке у регистру некретнина 

општине/некретнина јавне имовине у Дистрикту врши се у складу са чл. 30. Одлуке о 

социјалном стамбеном фонду општине, важећим законским прописима и одлукама 

општине Братунац. 

 

Члан 18. 

(Социјално укључивање и интеграција корисника) 

 

1) Надлежне службе општине осигурат ће корисницима из чл. 3. ове Одлуке приступ 

социјалним и другим правима под најповољнијим увјетима као грађанимау складу са 

важећим прописима 

2) С циљем подршке социјалној укључености и одрживој интеграцији корисника, 

надлежне службе општине ће благовремено информисати кориснике о условима и 

поступку за остваривање социјалних, економских и других права, пружати помоћ у 

обезбјеђењу релевантне документације, укључујући бесплатну правну помоћ, те 

прикупљање докумената еx оффицио кад год је то могуће и вршити комуникацију са 

институцијама које су надлежне за питања социјално угрожених категорија.    

 

 

Члан 19. 

(Забрана дискриминације) 

 

Корисници из чл. 3.ове Одлуке ове неће бити изложени дискриминацији по основу 

расне припадности, вјероисповијести, етничког, националног или социјалног поријекла, 

повезаности са националном мањином, политичког или другог мишљења, нарочито не 

по основу чињенице расељења или по било ком другом основу. 

 



Члан 20. 

(Измјене и допуне Одлуке) 

 

Измјене и допуне ове Одлуке врше се по поступку и на начин њеног доношења. 

 

Члан 21. 

(Ступање на снагу) 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана објављивања у „Службеном билтену општине 

Братунац “ . 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022- 117/16               ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Братунац,16.05.2016 

       АДИЛ ОСМАНОВИЋ с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 30. Став 1. Алинеја 11.Закона о локалној самоуправи ( „ 

Службени Гласник РС“ број 101/04, 42/05,118/05 и 98/13),члана 348.Закона о стварним 

правима („Службени гласник РС“,бр.124/08,58/09,95/11 и 79/15),члана 5. Правилника о 

поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини РС  јединица 

Локалне самоуправе („Сл.гласник РС“,бр.20/12) и члана 33.Статута Општине Братунац 

– пречишћен текст ( „Службени Билтен општине Братунац“ број04/05), Скупштина 

општине Братунац на сједници одржаној дана 16.05..2016.године, доноси 

                                                                                       

                                                                                                                                                    

ОДЛУКУ 
О  начину и условима јавне продаје непокретности  

 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком,уређују се начин и услови продаје неизграђеног земљишта у  

својини општине Братунац које се налази на локалитету иза „Далековод-Инжињеринга“ 

у Братунцу . 

 Предмет продаје је земљиште означено са к.ч.бр.1711/6 , у површини од 513 м2 

уписао у К.О.Братунац у ПЛ бр.1887, што по старом премјеру одговара З.П.650/11 у 

К.О.Суха уписаног у З.К: улошку бр.566. 

 Почетна цијена земљишта износи 32,14 КМ /м2. 

 

Члан 2. 

 Продаја земљишта из члана 1.ове Одлуке, биће извршена усменим јавним 

надметањем –лицитацијом, а у складу са одредбама Правилника о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у својини РС и јединица локалне самоураве 

(„Сл.гласник РС“), бр.20/12) и  одредбама ове Одлуке. 

 Поступак лицитације проводи комисија за провођење јавне 

лицитације.Овлашћује се Начелник општине да  именује комисију за спровођење јавне 

лицитације . 

 

Члан 3. 

 

 Право учешћа у поступку лицитације имају правна и физичка лица која у 

поступку лицитације  уплате кауцију у висини 10% од почетне вриједности земљишта 

на жиро рачун број:5620098093322609-ЈРТ Братунац код НЛБ Развојне банке Братунац. 

 

Члан 4. 

 

 Продаја земљишта биће објављена путем огласа у средствима јавног 

информисања интернет странице општине Братунац и огласној табли у згради општине 

Братунац и то најкасније 15 дана прије дана одржавања лицитације. 

 

 

Члан 5. 

 Овлашћује се Начелник општине да по окончању лицитације закључи уговор о 

купопродаји непокретности са најповољнијим понуђачем, а по претходно прибављеном 

мишљењу Правобранилаштва РС-сједиште замјеника у Власеници. 

 Ако учесник лицитације из става 1.овог члана одустане од закључења уговора 

губи право на повраћај положене кауције. 



 

Члан 6. 

 

 Купац је дужан да плати купопродајну цијену у року од 10 дана од дана 

закључења уговора о купопродаји,а предаја у посјед непокретности  извршиће се по 

уплати купопродајне цијене најкасније у року од 8 дана о чему ће бити сачињен 

посебан записник. 

 

Члан 7. 

      

 Трошкове израде нотарске исправе, накнаду за укњижбу у јавним евиденцијама 

и остале трошкове сноси купац . 

 

Члан 8. 

 

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

Билтену општине Братунац. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                        ОПШТИНЕ 

Број: 01-022-95 /16                                                                            

Датум: 16.05.2016.год.                                                                  Адил Османовић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 40. Закона о уређењу простора и грађењу(Сл.гласник РС бр.40/13) 

Измјена и допуна Закона о уређењу простора и грађењу(Сл.гласник РС бр.40/13) 

106/15и члана 33.Статута општине Братунац – пречишћен текст (Службени билтен 

општине Братунац бр.04/05),Скупштина општине Братунац на сједници одржаној  дана 

16.05.2016. год. донела је:                   

 

ОДЛУКУ 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 

НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА БРАТУНАЦ 

                   

Члан 1. 

 

    Овом одлуком приступа се измјени и допуни Регулационог плана за насељено 

мјесто Братунац усвојеног Одлуком Скупштине општине бр.01-022-152. од 

18.11.2003.године. 

Члан 2. 

 

Измјена и допуна вршиће се на грађевинској парцели у КО Братунац, за к.п.1803 

власништво Снежане Смиљанић и Дејана Зарића, сви из Братунца. 

                                                                   

Члан 3. 

 

Носилац припреме за измјену и допуну Регулационог плана је Начелнок 

општине, а технички дио посла одрадиће Одјељење за просторно уређење и стамбено 

комуналне послове Општине Братунац, након разраде измјена и допуна од старне 

овлаштене кућe за израду просторно планске докуменатције. 

 

Члан 4. 

 

Средства потребна за ове промјене обезбједиће подносилац захтјева за Измјену 

и допуну Регулационог плана. 

Члан 5. 

 

Временски период измјене и допуне је везан за важност постојећег Регулационог 

плана. 

Члан 6. 

 

Измјене и допуне ће се урадити у року од 90.дана. 

 

Члан 7. 

 

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

билтену Општине Братунац. 

 

 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

    Б Р А Т У Н А Ц                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Број:01-022-107/16                                                       

Братунац, 16.05.2016.god.                                                    Османовић Адил с.р. 



На основу члана 10. став 3. Закона о боравишној такси („Службени гласник 

Републике Српске“. број: 78/11 и 106/15), члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 32/05, 42/05 и 118/05), члана 33. 

Статута општине Братунац – Пречишћени текст („Службени билтен општине 

Братунац“, број 04/05) и на основу позитивног мишљења Привредне коморе Републике 

Српске број 04-08-96-30/16 од 20.04.2016. године, Скупштина општине Братунац, на 

сједници одржаној дана  16.05.2016.год.,  д о н о с и: 

 
О Д Л У К У 

О ВИСИНИ ПАУШАЛНОГ ИЗНОСА БОРАВИШНЕ ТАКСЕ ЗА УГОСТИТЕЉЕ КОЈИ 

ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЈЕШТАЈА У КУЋИ ЗА ОДМОР, АПАРТМАНУ И СОБИ ЗА 

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ 
 

 
Члан 1. 

 
           Овом одлуком одређује се паушални износ боравишне таксе за угоститеље који 

пружају услуге смјештаја у кући за одмор, апартману и соби за изнајмљивање у висини 

од 15 КМ за сваки кревет (лежај) на годишњем нивоу. 

 

 
Члан 2. 

 
           Број кревета (лежаја) код угоститеља из члана 1. ове Одлуке утврђује се на 
основу података из Пријаве о износу обрачунатог паушалног износа боравишне таксе 
достављеног надлежном органу Пореске управе Републике Српске у складу Законом о 
боравишној такси.   
 

 
Члан 3. 

 
          Угоститељи који пружају услуге смјештаја у кући за одмор, апартману и соби за 
изнајмљивање обавезни су да надлежном органу Пореске управе Републике Српске 
доставе пријаву о износу обрачунатог паушалног износа боравишне таксе, те да изврше 
уплату обрачунатог паушалног износа боравишне таксе под условом и на начин 
предвиђен Законом о измјенама и допунама Закона о боравишној такси („ Службени 
гласник Републике Српске“, број: 106/15).   
                                         
                                                                       Члан 4.   
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном билтену 

општине Братунац“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНA  ОПШТИНЕ 

Б PA Т У Н А Ц        ПРЕДСЈЕДНИК 

Број:01-022- 114/16                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Братунац,  16.05.2016.год.             Адил Османовић с.р. 

               

                                                                              

          

 

 



              Нс основу члана 30. став 1. алинеја 25. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 33. 

Статута Општине Братунац – Пречишћени текст („Службени билтен Општине 

Братунац“, број: 04/05), након разматрања захтјева ЈП „Регионална депонија“ д.о.о. 

Зворник (број: 43/16 од 02.02.2016. године), Скупштина општине Братунац, на сједници 

одржаној дана 16.05.2016. године,    д о н о с и : 

 
 
 
 

 

 

О Д Л У К У 
О САГЛАСНОСТИ НА ВИСИНУ НАКНАДЕ ЗА ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА 

 

 

Члан 1. 

 

              Даје се сагласност на Одлуку о висини накнаде за депоновање чврстог 

комуналног отпада коју је донијела Скупштина ЈП „Регионална депонија“ д.о.о. 

Зворник (број: S-XII-03/15 од 18.12.2015. године), којом је утврђена цијена депоновања 

чврстог комуналног отпада на регионалној санитарној депонији „Депонија Црни Врх“ 

Осмаци. 

 
 

Члан 2. 
 

 

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

билтену општине Братунац“. 
 
 
 
 
 
 
 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНАОПШТИНЕ                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

БРАТУНАЦ                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
 

Број:01-022-106/16                                                                   

Братунац, 16.05.2016. год.                                                   Адил Османовић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 На основу члана 2.12. став 5.Изборног Закона Босне и Херцеговине („Сл.гласник 
БиХ“,бр.23/01, 7/02, 9/02,20/02, 25/02, 4/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 
37/08,32/10 , 18/13 и  7/14), члана .2.и 3. Упутства о утврђивању квалификација ,броја и  

именовању чланова , Изборне комисије  основне изборне јединице БиХ („Службени 

гласник БиХ“, број:9/10,37/10 и 74/11,6/16 13/16)  и чл.33. Статута општине Братунац-

пречишћен текст („Службени Билтен општине Братунац“,бр.04/05), Скупштина 

општине Братунац, на сједници одржаној дана 16.05.2016 .године,доноси: 

                                                                                                                                                                                   

О Д Л У К У  
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА  

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БРАТУНАЦ 

 

Члан 1. 

 

Расписује се Јавни оглас за избор и именовање два члана Општинске изборне 

комисије  општине Братунац, на период трајања мандата од седам година. 

 

Члан 2. 

 

 Општи и посебни услови и критеријуми за избор и именовање чланова 

Општинске изборне комисије прописани су Изборним законом БиХ и Упутством  о 

утврђивању квалификација,броја и именовању  чланова Изборне комисије основне 

изборне јединице у БиХ . 

 

Члан 3. 

 

 Јавни оглас за избор и именовање чланова Општинске изборне комисије 

Братунац објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу 

„Глас Српске“. 

 Рок за подношење пријава на Јавни оглас из члана 1. Ове Одлуке је 8 (осам) дана 

од дана посљедњег објављивања Огласа у једном од јавних гласила из става 1. овог 

члана. 

Члан 4. 

 

Поступак оглашавања и избора члана Општинске изборне комисије Братунац 

биће проведен у складу са Упутством о  утврђивању квалификација, броја и именовању 

чланова изборне комисије основне изборне јединице у БиХ. 

 Поступак ће спровести Комисија за и именовање и мандатко-имунитетска 

комисија Скупштине општине Братунац.  

 

Члан 5. 

 

 Ова Одлука 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- 96 /16                                                                           Адил Османовић,с.р. 

Братунац,16.05.2016.године. 



 На основу члана 348. Закона о стварним правима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“,број:124(08, 58/09,95/11 и 60/15) и члана 33. Статута општине 

Братунац-пречишћен текст („Слућбени билтен општине Братунац“,бр.04/05), Скупштина 

општине Братунац на сједници одржаној дана 16.05.2016.године,доноси 

 

 

О  Д   Л  У  К  У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, НА 

ЛОКАЛИТЕТУ ЦИГЛАНЕ, ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ИЗГРАДЊЕ ХЛАДЊАЧЕ 

И АГРО-ТРЖНОГ ЦЕНТРА 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком покреће се поступак отуђења грађевинског земљишта означеног са 

к.п.број 599/4 у површини од 4952м2 уписаног у КО Братунац, на локалитету Старе циглане, 

ради реализације пројеката економског развоја општине Братунац. 

 

Члан 2. 

 

 Грађевинско земљиште из става 1.овог члана се отуђује ради изградње хладњаче за 

складиштење јагодичастог воћа и Агро-тржног центра, уз обавезу инвеститора да запосли 15 

нових радника на име добијања у својину земљишта. 

 Рок за изградњу објеката је година дана од стицања својине на земљишту. 

 Укупна вредност земљишта које се отуђује је 79.578,64 КМ. 

 У случају неиспуњења преузетих обавеза од стране инвеститора општина здржава 

право да раскине уговор. 

 

Члан 3. 

 

 Начелник општине ће расписати јавни оглас за отуђење овог земљишта за измјену из 

члана 2. Ове Одлуке. 

 

Члан 4. 

 

Поступак одабира понуђача спроводи Комисија за непокретности Скупштине општине 

Братунац. 

 

Члан 5. 

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

општине Братунац. 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Б Р А Т У Н А Ц                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Број:01-022-119/16                                                                                 Адил Османовић,с.р. 

Братунац,16.05.2016.године. 

 

 

 

 



На основу члана 7 и члана 8 став б. Закона о јавно-приватном партнерству у Републици 

Српској („Службени гласник Републике Српске“. број: 59/09), члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 32/05, 42/05 и 118/05), члана 

33. Статута општине Братунац – Пречишћени текст („Службени билтен општине Братунац“, 

број 04/05) и на основу захтјева привредног друштва „BRESSON INC.“,as из Прага, Чешка 

Република  од 08.12.2015. године, Скупштина општине Братунац, на сједници одржаној дана  

16.05.2016.год.,  д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ БИОЕЛЕКТРАНЕ СА 

КОМБИНОВАНОМ  ПРОИЗВОДЊОМ ТОПЛОТЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

 

Члан 1. 
 

           Овом одлуком дефинише се заинтересованост општине Братунац за пројекат изградње 

биоелектране са комбинованом производњом топлоте и електричне енергије на подручју 

општине Братунац. 

            Интерес Скупштине Општине Братунац у овом пројекту је топлификација урбаног 

дијела општине. 

 
                                                                   Члан 2. 
 

           Инвеститор у овом пројекту је привредно друштво „BRESSON INC.“,as из Прага, Чешка 
Република са који ће општина Братунац основати заједничку компанију „ECO-ENERGY“ d.o.o.   
           Инвеститор у заједничкој компанији ће имати 90% власништва на основу инвестиције од 
7.027.000 еура а Скупштина Општина Братунац 10% власништва на основу уступања 
некретнина за израдњу биоелектране. 
           Сједиште новоосновог привредног друштва ће бити у Братунцу.  
 
 
                                                                     Члан 3. 
 
         Сва права и обавезе инвеститора и општине Братунац дефинисаће се посебним уговором.   
 
                                                                   

Члан 4. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном билтену општине 

Братунац“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНA  ОПШТИНЕ 

Б PA Т У Н А Ц                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Број:01-022- 116/16                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Братунац, 16.05.2016.год.                Адил Османовић,с,р,  

               

                                                                                           

                                                                                 

 

 

 

 



На основу члана  33.Статута Општине Братунац – пречишћен текст ( „Службени 

Билтен општине Братунац“ број04/05), Скупштина општине Братунац на сједници 

одржаној дана 16.05..2016.године, доноси 

                                                                 

                       

                                                                                                                                                    

ОДЛУКУ 
О  ДОДЈЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком додјељује се једнократна новчана помоћ, Шарац Љубомиру из 

Братунца у износу од 5.000,00 КМ. 

 

 

Члан 2. 

 

 Помоћ се додјељује за усавршавање у проналазачком раду по основу 

додијељених признања на салону проналазаштва у Бриселу. 

 

 Додјељена средства именовани ће користити у сврху усавршавања одобрених 

патената . 

 

Члан 3. 

 

 Одобрена средства исплатиће се са буџетсдке резерве , Буџета општине 

Братунац. 

 

Члан 4. 

 

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

Билтену општине Братунац. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                           ОПШТИНЕ 

Број: 01-022-97/16                                                                            

Датум: 16.05.2016.год.                                                                    Адил Османовић,с.р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 18. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број:78/07), члана 33. 

Статута општине Братунац – Пречишћени текст („Службени билтен општине 

Братунац“,број:4/05) и члана 108.став 1. Пословника Скупштине општине Братунац 

(„Службени билтен општине Братунац“, број: 7/05 и 4/08), на приједлог Комисије за 

спровођење конкурса , Скупштина општине Братунац на сједници одржаној дана 

16.05.2016.године, доноси  

                                                                                                         

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е   
О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА  

ЈУ „НАРОДНА БИБЛИОТЕКА“ БРАТУНАЦ 

 

1. 

 

 За директора ЈУ „Народна библиотека“ Братунац именује се Славољуб 

Млађеновић,  на период до  4 године.  

 

2. 

 

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

билтену општине Братунац“ . 

 

 

                                             О б р а з л о ж е њ е  

 

Скупштина општине Братунац је расписала јавни конкурс за избор  и именовање 

директора ЈУ „Народна библиотека“ Братунац и на конкурс се пријавио господин 

Славољуб Млађеновић из Братунца и доставио сву потребну документацију.  
 

Комисија за спровођење конкурса је разматрала пријаве кандидата, утврдила 

испуњеност услова и   предложила  Славољуба 

Млађеновића,професора физичке културе из Братунца за дужност директора ЈУ 

„Народна библиотека“ Братунац . 

 

Скупштина општине је на сједници одржаној дана 16.05.2016.године  донијела 

рјешење као у диспозитиву. 

Правна поука: Ово рјешење је коначно и против њега се неможе уложити жалба, 

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

од дана пријема овог рјешења. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ         П Р Е Д С Ј Е Д Н И К 

БРАТУНАЦ                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Број: 01-022-120/16                          

Братунац,16.05.2016.године                                            Адил Османовић,с.р.   

 



На основу члана 2.15.Изборног Закона Босне и Херцеговине („Сл.гласник 

БиХ“,бр.23/01, 7/02, 9/02,20/02, 25/02, 4/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 

32/07, 33/08, 37/08,32/10 , 18/13 и  7/14), члана.33. Статута општине Братунац-

пречишћен текст („Службени Билтен општине Братунац“,бр.04/05), Скупштина 

општине Братунац, на сједници одржаној дана 16.05.2016 .године,доноси:                                                                                                           

                                                                                                          

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЈЕНСКИХ ЧЛАНОВА  

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БРАТУНАЦ 

 

I 

 

 За замјенске чланове Општинске изборне комисије Братунац именују се: 

1. Асмир Мехић из Братунца 

2. Рада Веселиновић из Братунца 

 

II 

 

 Мандат замјенских чланова траје до окончања поступка избора  редовних 

чланова Општинске изборне комисије Братунац након расписаног јавног огласа. 

 

III 

 

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

билтену општине Братунац“. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 Скупштина општине Братунац разрјешила је раније чланове Општинске изборне 

комисије због истека мандата. Поступак именовања нових чланова Општинске изборне 

комисије каснио је због несазивања сједница Скупштине општине Братунац због 

управног спора који је вођен са Владом Републике Српске око законитости разрјешења 

и избора предсједника Скупштине општине Братунац. Пошто је управни спор рјешен 

Скупштина општине је на првој сједници донијела Одлуку о расписивању јавног огласа 

за попуну два члана Општинске изборне комисије .Док се не заврши редовни поступак 

Скупштина општине је у складу са чланом 2.15.Изборног закона БиХ именовала два 

замјенска члана, чији мандат траје док се не заврши поступак избора два нова члана 

Општинске изборне комисије у редовном поступку. Именовани кандидати имају 

високу стручну спрему друштвеног смјера и потребно изборно искуство за рад у 

изборној комисији пошто су били чланови бирачких одбора у претходним изборима. 

 

 Поука о правном лијеку:  

 Против огог рјешења нема се право жалбе, али се има право покренути управни 

спор код Окружног суда у Бијељини у року од 30 дана од дана добијања рјешења. 

  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                ПРЕДСЈЕДНИК  

-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ-                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Број:01-022- 109 /16                                                                    Адил Османовић,с.р. 

Братунац,16.05.2016.године. 



 

  На основу члана  33.Статута Општине Братунац – пречишћен текст ( 

„Службени Билтен општине Братунац“ број:04/05 ) и члана 7. Правилника о условима и 

начину под којима општина Братунац може да отуђи или да у закуп непокретности по 

тржишној цијени, цијени мањој од тржишне цијене, односно закупнине или без накнаде 

,Скупштина општине Братунац на сједници одржаној дана 16.05.2016.године, доноси 

                                                                 

                       

                                                                                                                                                    

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

 

I 

 

 У Комисију за непокретности Скупштине општине Братунац именују се: 

 

1. Гаврић Бранислав, одборник у СО-е Братунац 

2. Вулић Саво,одборник у СО-е Братунац 

3. Милановић Раденко ,одборник у СО-е Братунац 

4. Стевановић Вјекослав , дипл.инг.маш.,из Братунца 

5. Веселиновић Рада,дипл.правник из Братунца 

 

 

II 

 

 Задатак комисије је да спроводи поступак  давања непокретности у закуп или 

отуђење , које су у власништву општине Братунац и припрема приједлог Одлуке за 

Скупштину. 

 

III 

 

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

Билтену општине Братунац. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                           ОПШТИНЕ 

Број: 01-022-110/16                                                                            

Датум: 16.05.2016.год.                                                                      Адил Османовић 

 

 
 
 
 
 
 
          



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 16.05.2016. 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 2015. годину  износе 

16.738,57 КМ, а планирана средства у буџету општине Братунац за 2016. годину износе 15.000 

КМ и намјенски ће се користити за: 

 

1. Набавка опреме за магацин (ручна бушилица, брусилица, стега)..........500,00 КМ  

      

2. Набавка обуће (чизме, ципеле, рибарске чизме)....................................2.000,00 КМ  

    

     

3. Набавка одјеће за дежурање (панталоне, мајице)....................................500,00 КМ  

       

4. Набавка стартера за паљење и пуњење акумулатора...........................1.000,00 КМ  

   

5. Набавка ватрогасне опреме (прелазне спојке, ужад, ватрогасна цријева и 

сл.)................................................................................................................ 1.000,00 КМ 

6.Изградња надстрешнице за возила.......................................................10.000,00 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: 01-022-111/16              ___________________________ 

Датум: 16.05.2016. год.               Адил Османовић с.р. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           



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 

16.05.2016. године донијела је 

 

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

2016. 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 2016. годину ЈП “Шуме Републике Српске“ АД Соколац, ШГ 

„Дрина“ Сребреница, управа Братунац, планирана је укупна сјеча од 17.025 м³ укупне 

вриједности 1.329,484 КМ, гдје 10% од тог износа у вриједности од 132.950,00 КМ припада 

општини, а намјенски ће се утрошити за финансирање следећих активности:  

 

 

1. Суфинансирање пројекта „Изградња система за наводњавање на територији 

општине Братунац“ у сарадњи са МПШиВ - Јединица за координацију пољопривредних 

пројеката.................................................................................................25.821,20 КМ 

2. Изградња водоводне мреже у насељу Магашићи..................30. 000,00 КМ 

3. Реконструкција, изградња и модернизација локалних 

путева........................................................................................................35.000,00 КМ 

4. Изградња објекта, резервоара за воду и набавка и постављање система за 

наводњавање кап по кап у расаднику малине ......................................42.128,80 КМ 

           

  

                                                                           Укупно:                             132.950,00 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 2016. 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: 01-022-112/16      _________________________ 

Датум: 16.05.2016. год                                     Адил Османовић  с.р. 

         



Ha основу члана 195. Закона о водама (“Службени гласник Републике Српске”, број: 

50/06) и члана 33. Статута општине Братунац – пречишћен текст (“Службени билтен 

општине Братунац”, број: 4/05), Скупштина општине Братунац на сједници одржаној 

дана 16.05.2016. године, д о н и ј е л а  је 

 

 

П Р О Г Р А М 
О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ НА ОСНОВУ 

ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА У 2016. ГОДИНИ 

 

 

1. УВОД 

 

Воде су добро од општег интереса, стога се овој проблематици посвећује посебна 

пажња у циљу спречавања деградације воде, постизања одрживог коришћења вода, 

осигурања правичног приступа водама, пружања заштите акватичних, полуакватичних 

и копнених екосистема, организовања одбране од поплава, као и предузимања осталих 

радњи везано за рационално и економично кориштење вода. 

Кориштење вода подразумјева и плаћање накнада за захватање површинских и 

подземних вода, а јединица за обрачун накнада је један метар кубни. Средства за 

обављање послова и задатака као и функционисање и одржавање некретнина и водних 

објеката од општег значаја очување вриједности изграђених водних објеката и система, 

предузимање мјера јавног инвестирања и капитална изградња водних објеката 

обезбјеђују се између осталог и из посебних водних накнада, прихода на основу закупа 

јавног водног добра, буџета Републике Српске, јединице локалне самоуправе и 

донација. 

 

2. ПОСЕБНЕ ВОДНЕ НАКНАДЕ 

 

Посебне водне накнаде представљају приход на основу: 

 

1. Накнада за захватање и кориштење воде и то: за пиће и јавно водоснадбијевање, 

кориштење минералних вода за флаширање, кориштење воде за наводњавање, 

узгој рибе у кавезима, употреба воде за индустријске и сличне процесе, употреба 

воде за друге намјене за људску употребу. 

2. Накнаде за производњу електричне енергије. 

3. Накнада за заштиту вода и то: накнада које плаћају власници транспортних 

средстава која користе нафту, накнада за испуштање отпадних вода, накнада за 

узгој рибе, накнада за употребу вјештачких ђубрива. 

4. Накнада за вађење материјала из водотокова. 

5. Накнада за заштиту од вода и то: накнада за заштиту од вода пољопривредног, 

грађевинског и шумског земљишта, накнада за заштиту од вода стамбених, 

пословних и других објеката. 

 

3. КОРИШЋЕЊЕ ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ 

ВОДНИХ НАКНАДА 

 

Приходи прикупљени на основу посебних водних накнада се распођују: 70% на 

рачун посебне намјене за воде, а у износу од 30% уплаћују се у буџет јединице локалне 

самоуправе и могу се користити за стручно-техничке послове односно: израду 



привремених планова управљања водама, припрему планова управљања водама, 

спровођење праћења стања вода, успостављање и рад Информационог система, 

одржавање објеката у власништву јединица локалне самоуправе, спровођење 

превентивних активности у сектору вода, трошкове рада и функционисања јавних 

предузећа за воде, трошкове изградње водних објеката и система. 

Сходно горе наведеном приходи прикупљени на основу посебних водних 

накнада за 2015. годину износили су 48.835,67 КМ, а планирана средства у буџету за 

2016. годину износе 45.000,00 КМ и намјенски ће се користити за одржавање и 

санацију ријечних корита на подручју општине Братунац и то: 

 

1. Oдржавање и санација корита ријеке Крижевице       8.000,00 КМ 

2. Oдржавање и санација корита Глоговске ријеке              17.000,00 КМ 

3. Oдржавање и санација корита Кравичке ријеке                 7.000,00 KM 

3. Уређење обале ријеке Дрине                               10.000,00 KM 

4. Oдржавање и санација осталих водотока                             3.000,00 КМ     

                     Укупно:                       45.000,00 КМ 

 

 

4. КОНТРОЛА УТРОШКА СРЕДСТАВА 

 

Средства прикупљена у буџет општине на име посебних водних накнада су 

намјенска и могу се користити на начин прописан Законом о водама и овим 

Програмом. Надзор и координацију над спровођењем овог Програма и намјенским 

трошењем новца од посебних водних накнада вршиће Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике Српске и надлежно oдјељење. 

 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ      ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Број: 01-022-113/16                                  

Датум: 16.05.2016. 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 Скупштине општине Братунац за 2014 

годину,Скупштина општине Братунац, на сједници одржаној дана 16.05.2016.године д о 

н о с и: 

 

 

 

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

ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 

 

1. 

  

 Усваја се извјештај о раду Скупштине општине Братунац за 2015.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                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

Број: 01-022-90 /16                                                                            

Братунац, 16.05.2016.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 16.05.2016.године д о 

н о с и: 

 

 

 

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

ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 

 

1. 

 

 Усваја се извјештај о раду Начелника  општине Братунац за 2015.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 

Број: 01-022- 91/16                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      

Братунац, 16.05.2015.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) ,Скупштина општине Братунац, на сједници одржаној дана 16.05.2016.године д о 

н о с и: 

 

 

     З А К Љ У Ч А К 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА  ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

 ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12. 2015. ГОДИНУ 

 

 

1. 

 

 Усваја се извјештај о  извршењу Буџета  општине Братунац за период 01.01. – 

31.12. 2015.године, у цјелости. 

 

 

2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном 

билтену општине Братунац“. 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Број: 01-022-92 /16                                                                            

Братунац, 16.05.2016.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 Скупштине општине Братунац за 2014 

годину,Скупштина општине Братунац, на сједници одржаној дана 16.05.2016.године д о 

н о с и: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 
О УСВАЈАЊУ  ПЛАНА РАДА НАЧЕЛНИКА  ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ  

ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

 

 

1. 

 

 Усваја се План рада Начелника  општине Братунац за 2016.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                                                     ПРЕДСЈЕДНИК   

                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                             

Број: 01-022-93 /16                                                                            

Братунац, 16.05.2016.год.                                                          Адил Османовић ,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

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

e-mail:bratopst@teol.net   www.opstinabratunac.com 

 
Број:02-020-165/16 

Братунац,06.05.2016.год.  

 

На основу члана 72. Став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), члана 50. Статута општине Братунац-печишћен текст  (Сл.Билтен 

општине Братунац бр.04/05), а у складу са Уредбом о категоријама, звањима и условима за 

обављање послова службеника у јединицама локалне самоуправе, („Сл.гласник РС“, бр. 15/14, 

76/14 и 20/15), Начелник општине Братунац доноси:  

 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком врши се допуна Правилника о организацији и систематизацији радних 

мјеста Општинске управе Братунац бр.02-020-70/15 (Сл.Билтен општине Братунац бр.2/15,  

3/15, 4/16, 5/15, 7/15). 

 

Члан 2. 

У члану 68. Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској 

управи Братунац, у Одјељењу за  привреду и друштвене дјелатности Општинске управе 

Братунац-Одсјек за привреду и развој, за радно мјесто под редним бројем 4 врши се допуна у 

називу радног мјеста, па иза назва радног мјеста стручни савјетник  за развој пољопривреде и 

израду пројеката из области развоја пољопривреде, додају се ријечи радно мјесто треће 

категорије. 

 

Члан 3. 

 

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

општине Братунац.  

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 



 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

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

e-mail:bratopst@teol.net   www.opstinabratunac.com 

 

        

 

На основу члана 41 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени 

гласник РС“,број:121/12) и члана 8 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 

2015 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 4/14),Начелник општине  

доноси:  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

                                                                   

 

     1. Одобрава се реалокација средстава  између  буџетских  корисника Oдјељење за 

просторно уређење и стамбено комуналне послове(организациони код 0015160) и 

буџетског корисника Одјељење за општу управу (организациони код 130)у планираном 

оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембра 2015 године, у износу од 50.000,00КМ и 

то: 

-са позиција: 

-511100„Изградња капеле на градском гробљу“  у износу од 30.000,00КМ                                                         

-511190 „Изградња бунара,канала и хидромелиорационих система у МЗ“ у износу од 

20.000,00КМ на позицију 412900 „Расходи по судским рјешењима“ у износу од 

50.000,00КМ 

 

 

    2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије и Oдјељење за просторно 

уређење и стамбено комуналне послове  

 

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

општине Братунац“. 

 

 

 

 

 

    Број 02-020-120-43/15                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

    Братунац,31.12. 2015године 

                                                                                                       Недељко Млађеновић с.р. 



 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

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

e-mail:bratopst@teol.net   www.opstinabratunac.com 

 

 

      

 

   На основу члана 41 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени 

гласник РС“,број:121/12) и члана 8 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 

2015 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 4/14),Начелник општине  

доноси:  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

                                                                   

 

     1. Одобрава се реалокација средстава  између  буџетских  корисника Oдјељење за 

привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150) и буџетског корисника 

Одјељење за општу управу (организациони код 130)у планираном оквиру, за период од 

1.јануара до 31 децембра 2015 године, у износу од 5.000,00КМ и то: 

-са позиције: 

- 415200 „Средства за запошљавање младих“на позицију 412900 „Расходи по судским 

рјешењима“ у износу од 5.000,00КМ 

 

 

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

и друштвене дјелатности  Братунац. 

 

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

општине Братунац“. 

 

 

 

 

 

    Број 02-020-120-42/15                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

    Братунац,31.12. 2015године 

                                                                                                       Недељко Млађеновић с.р. 

 



 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

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

e-mail:bratopst@teol.net   www.opstinabratunac.com 

 

 

 

       На основу члана 41 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени 

гласник РС“,број:121/12) и члана 8 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 

2015 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 4/14),Начелник општине  

доноси:  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

                                                                   

 

     1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника Територијална 

ватрогасна јединица(организациони код 0015125) у планираном оквиру, за период од 

1.јануара до 31 децембар 2015 године, у износу од 6.000,00КМ и то: 

-са позиције: 

-511300„Набавка опреме“на позицију 511200 „Издаци за инвестиционо 

одржавање,реконструкцију и адаптација посл, објеката“ у износу од 6.000,00КМ 

 

 

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

 

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

општине Братунац“. 

 

 

 

 

 

 

    Број 02-020-120-41/15                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

    Братунац,31.12. 2015године 

                                                                                                       Недељко Млађеновић с.р. 

 

 



 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

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

e-mail:bratopst@teol.net   www.opstinabratunac.com 

 

 

 

 

       На основу члана 41 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени 

гласник РС“,број:121/12) и члана 8 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 

2015 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 4/14),Начелник општине  

доноси:  

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

 

 

     1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника Остала 

буџетска потрошња(организациони код 0015190) у планираном оквиру, за период од 

1.јануара до 31 децембра  2015 године, у износу од 3.000,00КМ и то: 

-са позиције: 

-413300“Расходи по основу камата на зајмове примљене од банака“на позицију 621300 

„Издаци за отплату главнице зајмова примљених од банака“ у износу од 3.000,00КМ 

 

 

 

    2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије . 

 

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

општине Братунац“. 

 

 

 

    Број 02-020-120-40/15                                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

    Братунац,31.12. 2015године 

                                                                                                     Недељко Млађеновић с.р. 

 

 

 

 



 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

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

e-mail:bratopst@teol.net   www.opstinabratunac.com 

 

 

 

       На основу члана 41 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени 

гласник РС“,број:121/12) и члана 8 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 

2015 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 4/14),Начелник општине  

доноси:  

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

                                                                   

 

     1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника Народна 

библиотека(организациони код 0818022) у планираном оквиру, за период од 1.јануара 

до 31 децембар 2015 године, у износу од 1.500,00КМ и то: 

-са позиције: 

- 412900”остали непоменути расходи“на позицију 412700“расходи за услуге 

финансијског посредовања и осиг,“ у износу од 500,00КМ и на позицију 

511300“Набавка опреме“ у износу од 1.000,00КМ. 

 

 

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

Братунац. 

 

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

општине Братунац“. 

 

 

 

 

    Број 02-020-120-39/15                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

    Братунац,31.12. 2015године 

                                                                                                       Недељко Млађеновић с.р. 

 

 

 



 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

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

e-mail:bratopst@teol.net   www.opstinabratunac.com 

 

       

 

 На основу члана 41 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени 

гласник РС“,број:121/12) и члана 8 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 

2015 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 4/14),Начелник општине  

доноси:  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

 

 

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

социјални рад (организациони код 0015300) у планираном оквиру, за период од 

1.јануара до 31 децембар 2015 године, у износу од 200,00КМ и то: 

-са позиције: 

- 411200 „расходи по основу утрошка  енергије”на позицију 412300“расходи за 

режијски материјал“ у износу од 200,00КМ 

 

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

рад Братунац. 

 

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

општине Братунац“. 

 

 

 

 

 

 

    Број 02-020-120-38/15                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

    Братунац,31.12. 2015године 

                                                                                                       Недељко Млађеновић с.р. 

 

 

 



 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

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

e-mail:bratopst@teol.net   www.opstinabratunac.com 

 

        

 

На основу члана 41 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени 

гласник РС“,број:121/12) и члана 8 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 

2015 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 4/14),Начелник општине  

доноси:  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

 

 

     1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника Обданиште 

„Радост“ Братунац (организациони код 0015400) у планираном оквиру, за период од 

1.јануара до 31 децембра  2015 године, у износу од 2.400,00КМ и то: 

-са позиције: 

- 412500„расходи за текуће одржавање осталих грађ.објеката“ на позицију 412900 

„остали непоменути расходи“ у износу од 1.700,00КМ 

-412200”расходи по основу утрошка енергије“500,00КМ на позицију 412900 „остали 

непоменути расходи“ у износу од 500,00КМ 

 

    2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије и Обданиште „Радост“ 

Братунац. 

 

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

општине Братунац“. 

 

 

 

 

    Број 02-020-120-37/15                                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

    Братунац,31.12. 2015године 

                                                                                                     Недељко Млађеновић с.р. 

 

 

 

 



 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

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

e-mail:bratopst@teol.net   www.opstinabratunac.com 

 

 

 

       На основу члана 41 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени 

гласник РС“,број:121/12) и члана 8 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 

2015годину(„Службени билтен општине Братунац“број 4/14),Начелник општине  

доноси:  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

                                                                   

 

     1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника ЈУ 

СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР Братунац(организациони код 0015067) у планираном 

оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембар 2015 године, у износу од 4.700,00КМ и 

то: 

-са позиције: 

- 411200 „расходи за накнаде за превоз на посао и са посла“ на позицију 412200 

„расходи по основу утрошка енергије“ у износу од 2.000,00КМ 

-511300 „издаци за опрему“ на позицију 412200 „расходи по основу утрошка енергије“ 

у износу од 2.000,00КМ 

-412300 „режијски материјал“ на позицију 412500 „расходи за текуће одржавање 

осталих грађевинских објеката“  у износу од 700,00КМ 

 

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

СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР Братунац 

 

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

општине Братунац“. 

 

 

 

    Број 02-020-120 -36/15                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

    Братунац,31.12. 2015године 

                                                                                                        Недељко Млађеновић  с.р. 

 

 

 



 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

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

e-mail:bratopst@teol.net   www.opstinabratunac.com 

 

       

 

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

гласник РС“,број:121/12 и 52/14) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине 

Братунац за 2015 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 4/14),Начелник 

општине  доноси: 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 

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

друштвене дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 4.500,00КМ                                                                                             

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 

-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 

-буџетска резерва у износу од 4.500,00КМ, 

-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на 

позицију : 

-414100 „субвенције за ДОО Малина-Братунац “  у износу од 4.500,00КМ .Средства су 

уплаћена ДОО“Малина-Братунац“за формирање расадника малина. 

 

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

привреду и друштвене дјелатности. 

 

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

билтену општине Братунац“ 

 

 

 

 

    Број 02-020-120-35/15                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

    Братунац,31.12.2015 године 

                                                                                                         Недељко Млађеновић с.р. 

 

 

 

 



 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

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

e-mail:bratopst@teol.net   www.opstinabratunac.com 

 

 

 

       На основу члана 41 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени 

гласник РС“,број:121/12) и члана 8 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 

2015 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 4/14),Начелник општине  

доноси:  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

                                                                   

 

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

општу управу(организациони код 0015130) у планираном оквиру, за период од 

1.јануара до 31 децембар 2015 године, у износу од 2.000,00КМ и то: 

-са позиције: 

- 412700 „Расходи за услуге информисања и медија “на позицију 412200 „расходи по 

основу утрошка енергије“ у износу од 2.000,00КМ 

 

 

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

управу  Братунац. 

 

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

општине Братунац“. 

 

 

 

 

 

 

    Број 02-020-120-34/15                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

    Братунац,31.12. 2015године 

                                                                                                       Недељко Млађеновић с.р. 

 

 

 



 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

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

e-mail:bratopst@teol.net   www.opstinabratunac.com 

 

 

 

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

гласник РС“,број:121/12 и 52/14) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине 

Братунац за 2015 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 4/14),Начелник 

општине  доноси: 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 

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

друштвене дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 850,00КМ                                                                             

 

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 

-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 

-буџетска резерва у износу од 850,00КМ, 

-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на 

позицију : 

-416100“ Грантови појединцима“  у износу од 850,00КМ за плаћање алтернативног 

смјештаја за породице: Стојана Милинковића ,Драгана Ћирковића ,Слобе Ћирковић , 

Дејана Симића  и  Милованa Ђурковића,  чије су  куће оштећене у поплавама. 

 

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

привреду и друштвене дјелатности. 

 

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

билтену општине Братунац“ 

 

 

 

 

    Број 02-020-120-33/15                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

    Братунац,31.12.2015 године 

                                                                                                        Недељко Млађеновић с.р. 

 

 



 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

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

e-mail:bratopst@teol.net   www.opstinabratunac.com 

 
      

 

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

гласник РС“,број:121/12 и 52/14) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине 

Братунац за 2015 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 4/14),Начелник 

општине  доноси: 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 

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

друштвене дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 850,00КМ                                                              

 

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 

-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 

-буџетска резерва у износу од 850,00КМ, 

-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на 

позицију : 

-416100“ Грантови појединцима“  у износу од 850,00КМ за плаћање алтернативног 

смјештаја за породице: Стојана Милинковића ,Драгана Ћирковића ,Слобе Ћирковић , 

Дејана Симића  и  Милованa Ђурковића,  чије су  куће оштећене у поплавама. 

 

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

привреду и друштвене дјелатности. 

 

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

билтену општине Братунац“ 

 

 

 

 

    Број 02-020-120-32/15                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

    Братунац,30.11.2015 године 

                                                                                                          Недељко Млађеновић с.р. 

 

 



 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

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

e-mail:bratopst@teol.net   www.opstinabratunac.com 

 

 

       На основу члана 41 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени 

гласник РС“,број:121/12) и члана 8 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 

2015 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 4/14),Начелник општине  

доноси:  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

                                                                   

 

     1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника Обданиште 

„Радост“ Братунац (организациони код 0015400) у планираном оквиру, за период од 

1.јануара до 31 децембра  2015 године, у износу од 2.000,00КМ и то: 

-са позиције: 

- 412500„расходи за текуће одржавање осталих грађ.објеката“ на позицију 412900 

„остали непоменути расходи“ у износу од 2.000,00КМ 

 

    2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије и Обданиште „Радост“ 

Братунац. 

 

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

општине Братунац“. 

 

 

 

 

 

 

    Број 02-020-120-31/15                                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

    Братунац,31.10.2015године 

                                                                                                     Недељко Млађеновић с.р. 

 

 

 

 

 



 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

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

e-mail:bratopst@teol.net   www.opstinabratunac.com 

       

 

 

 На основу члана 41 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени 

гласник РС“,број:121/12) и члана 8 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 

2015 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 4/14),Начелник општине  

доноси:  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

                                                                   

 

     1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру буџетског корисника Трошкови 

социјалне заштите(организациони код 0015301) у планираном оквиру, за период од 

1.јануара до 31 децембар 2015 године, у износу од 10.000,00КМ и то: 

-са позиције: 

- 416100„додатни програм социјалне заштите“ на позицију 412900 „остали непоменути 

расходи“ у износу од 10.000,00КМ 

 

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

рад Братунац. 

 

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

општине Братунац“. 

 

 

 

 

 

    Број 02-020-120-30/15                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

    Братунац,31.10. 2015године 

                                                                                               Недељко Млађеновић с.р. 

 

 

 

 

 



 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

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

e-mail:bratopst@teol.net   www.opstinabratunac.com 

 

        

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

гласник РС“,број:121/12 и 52/14) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине 

Братунац за 2015 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 4/14),Начелник 

општине  доноси: 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 

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

друштвене дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 8.000,00КМ                                                                                             

 

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 

-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 

-буџетска резерва у износу од 8.000,00КМ, 

-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на 

позицију : 

-611241  „издаци за акције и учешће у капиталу у прувредним друштвима“у износу од 

8.000,00КМ Средства су издвојена за оснивачки улог ДОО“Малина-Братунац“. 

 

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

привреду и друштвене дјелатности. 

 

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

билтену општине Братунац“ 

 

 

 

 

    Број 02-020-120-29/15                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

    Братунац,31.10.2015 године 

                                                                                                          Недељко Млађеновић с.р. 

 

 

 

 



 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

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

e-mail:bratopst@teol.net   www.opstinabratunac.com 

 

 

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

гласник РС“,број:121/12 и 52/14) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине 

Братунац за 2015 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 4/14),Начелник 

општине  доноси: 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 

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

друштвене дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 850,00КМ                                                                                         

 

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 

-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 

-буџетска резерва у износу од 850,00КМ, 

-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на 

позицију : 

-416100“ Грантови појединцима“  у износу од 850,00КМ за плаћање алтернативног 

смјештаја за породице: Стојана Милинковића ,Драгана Ћирковића ,Слобе Ћирковић , 

Дејана Симића  и  Милованa Ђурковића,  чије су  куће оштећене у поплавама. 

 

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

привреду и друштвене дјелатности. 

 

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

билтену општине Братунац“ 

 

 

 

 

    Број 02-020-120-28/15                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

    Братунац,31.10.2015 године 

                                                                                                         Недељко Млађеновић с.р. 

 

 

 



 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

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

e-mail:bratopst@teol.net   www.opstinabratunac.com 

 
       

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

гласник РС“,број:121/12 и 52/14) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине 

Братунац за 2015 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 4/14),Начелник 

општине  доноси: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 

 

    1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за општу 

управу(организациони код 0015130) у износу од 16.923,20КМ                                                                                         

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 

-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 

-буџетска резерва у износу од 16.923,20КМ, 

-на Одјељењe за општу управу(организациони код 0015130)  на позицију : 

-415900  „Расходи по судским рјешењима“  у износу од 16.923,20КМ за измирење  дјела 

обавеза по пресуди за Салкић Амелу. 

 

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

општу управу. 

 

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

билтену општине Братунац“ 

 

 

 

 

    Број 02-020-120-27/15                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

    Братунац,31.10.2015 године 

                                                                                                         Недељко Млађеновић с.р. 

 

 

 

 

 

 



 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

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

e-mail:bratopst@teol.net   www.opstinabratunac.com 

 

 

 

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

гласник РС“,број:121/12 и 52/14) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине 

Братунац за 2015 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 4/14),Начелник 

општине  доноси: 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 

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

друштвене дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 3.800,00КМ                                                                                             

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 

-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 

-буџетска резерва у износу од 3.800,00КМ, 

-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на 

позицију : 

-416100 „стипендије студентима“  у износу од 3.800,00КМ  . 

 

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

привреду и друштвене дјелатности. 

 

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

билтену општине Братунац“ 

 

 

 

 

    Број 02-020-120-26/15                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

    Братунац,31.10.2015 године 

                                                                                                         Недељко Млађеновић с.р. 

 

 

 

 

 



 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

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

e-mail:bratopst@teol.net   www.opstinabratunac.com 

 

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

гласник РС“,број:121/12 и 52/14) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине 

Братунац за 2015 годину(„Службени билтен општине Братунац“број 4/14),Начелник 

општине  доноси: 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 

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

друштвене дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 2.000,00КМ                                                                                             

 

2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 

-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 

-буџетска резерва у износу од 2.000,00КМ, 

-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на 

позицију : 

-416100 „грантови појединцима“  у износу од 2.000,00КМ за помоћ дјеци која су остала 

без оба родитеља (породица Илић). 

 

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

привреду и друштвене дјелатности. 

 

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

билтену општине Братунац“ 

 

 

 

 

    Број 02-020-120-25/15                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

    Братунац,31.10.2015 године 

                                                                                                          Недељко Млађеновић с.р. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


