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На основу члана  28 и 31 тачка ђ) Закона о буџетском систему Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске „бр. 121/12 и 52/14),члана 30 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“,број 101/04,42/05 ,118/05 и 98/13) и члана 33. 
Статута општине Братунац-пречишћен текст("Службени билтен општине 
Братунац",бр.4/05), Скупштина општине Братунац на сједници одржаној  08.01.2016 
године  доноси: 

                                                         О Д Л У К У    
                       О УСВАЈАЊУ   БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                                                    
                                                   ЗА 2016 ГОДИНУ 
 
                                                                        Члан 1. 
       Овом Одлуком усваја се Предлог Буџета општине Братунац за 2016 годину у износу 
од 
7.503.800КМ 
                                                                       Члан 2. 
                              
 Средства из претходног члана чине: 
- изворни приходи у износу од                                                                         6.051.400,00КМ 
- грантови                                                                                                                11.900,00КМ 
- трансфери јединицама локалне самоуправе                                                   323.000,00КМ                                                                                                                                         
- примици за сталну имовину                                                                               550.000,00КМ  
- примици по основу излазног ПДВ-а                                                                   300.000,00КМ  
  
-примици од финансијске имовине                                                                          3.500,00КМ 
-примици од краткорочног и дугорочног задуживања                                        258.000,00КМ                                                                 
- примици од зајмова                                                                                                 6.000,00КМ 
                                                                         Члан 3. 
 
            Средства Буџета из члана 1. ове Одлуке распоређују се : 
- за утврђене намјене                                                                                        7.403.800,00 КМ 
- за буџетску резерву                                                                                           100.000,00 КМ   
   
                                                                        Члан 4.            
           Приходи по изворима и врстама и распоред прихода на основу ближе намјене 
утврђује се 
у  Буџету општине Братунац за 2016 годину који је саставни дио ове Одлуке. 
 
                                                                         Члан 5. 
           Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном Билтену 
општине Братунац. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ-                                                                     ПРЕДСЕДНИК СО-е 
Број:01-022- 1  /16                                                                               
Братунац, 08.01. 2016године                                                                 Адил Османовић с.р.    



 
 
 
 
 

 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2016 
ГОДИНУ  
 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2016 ГОДИНУ -
ОПШТИ ДИО 

Економски    Буџет  

код 
 О П И С 

за 2016год. 

1   2 3 

  
 

А.БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 6386300 

710000 
 

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 5057900 

  711000 Приходи од пореза на доходак и добит 100 

  712000 Доприноси за социјално осигурање 0 

  713000 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјел. 500000 

  714000 Порези на имовину 355000 

  715000 Порези на промет производа и услуга 300 

  717000 Индиректни порези дозначени од УИО 4200000 

  719000 Остали порески приходи 2500 

720000 
 

Непорески приходи 993500 
  

  
0 

  721000  Приходи од финан.и нефин.имовине и поз.курс.раз. 80000 

  722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 840000 

  723000 Новчане казне 500 

  729000 Остали непорески приходи 73000 

730000   Грантови  11900 

  731000 Грантови  11900 

780000   Трансфери између буџетских јединица  323000 

  781000 
Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа 
власти 323000 

  782000 Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 0 

    Б.БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 5936700 

410000   Текући расходи 5836700 



 
 
 
 
 

  411000 Расходи за лична примања 2301000 
  412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 1541200 

  413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 101000 

  414000 Субвенције 191000 

  415000 Грантови 703000 

  416000 
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из 
буџета Републике, 0 

    општина и градова 999500 

  417000 
Дознаке на име социјалне заштите које  исплаћују 
институције обавезног 0 

    социјалног осигурања 0 

480000   Трансфери између буџетских јединица 0 

  481000 
Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа 
власти 0 

  482000 Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 0 

    Буџетска резерва 100000 

    В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 449600 
      0 

    Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II) -385600 

810000   I.Примици за нефинансијску имовину 850000 

510000   II Издаци за нефинансијску имовину 1235600 

    Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 64000 

    Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З) -64000 

    Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II) -2000 

910000   I Примици од финансијске имовине 3500 

  911000 Примици од финансијске имовине 3500 

610000   II Издаци за финансијску имовину 5500 

611000   Издаци за финансијску имовину 5500 

    Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) -68000 
      0 

920000   I Примици од краткорочног и дугорочног задуживања 258000 



 
 
 
 
 

  921000 I Примици од краткорочног и дугорочног задуживања 258000 

620000   II Издаци за отплату дугова 326000 

  621000 Издаци за отплату дугова 326000 

920000   З. Примици од рефундације отплаћених зајмова 6000 

  921000 Примици од рефундације отплаћених зајмова  6000 

    И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 0 
      0 

    Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) 0 

        

    
БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2016 ГОДИНУ-БУЏЕТСКИ 
ПРИХОДИ   

    И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ   

Економски    Буџет  

код    О П И С 

за 2016год. 

1   2 3 

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 6386300 

710000   П о р е с к и    п р и х о д и 5057900 

711000   Приходи од пореза на доходaк и добит 100 

  711100 Порези на доходак 100 

  711200 Порези на добит правних лица 0 

  711300 Порези на приходе од капиталних добитака 0 

712000   Доприноси за соцјално осигурање 0 

  712100 Доприноси за соцјално осигурање 0 

713000 
Порези на лична примања и приходе од самосталне 
дјелатности 500000 

  713100 
Порези на лична примања и приходе од самосталне 
дјелатности 500000 



 
 
 
 
 

714000 Порези на имовину 355000 

  714100 Порези на имовину 353000 

  714200 Порези на наслеђе и поклоне 1000 

  714300 Порези на финансијске и капиталне трансакције 1000 

  714900 Остали порези на имовину   

715000   Порези на промет производа и услуга 300 

  715100 Порези на промет производа и услуга 300 

  715300 Акцизе   

717000 
 

Индиректни порези дозначени од УИО 4200000 

  717100 Индиректни порези дозначени од УИО 4200000 

719000 
 

Остали порески приходи 2500 

  719100 Остали порески приходи 2500 

720000 Н е п о р е с к и    п р и х о д и 993500 

721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
позитивних курсних разлика 80000 

  721100 Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права 0 

  721200 Приходи од закупа и ренте 80000 

  721300 Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте 0 

  721400 Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата 0 

  721500 Приходи од камата и осталих накнада за дате зајмове 0 

  721600 Приходи по основу ефективних позитивних курсних разлика 0 

  721900 Остали приходи од имовине 0 

722000 
 

Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 840000 
  0 

  722100 Административне накнаде и таксе 70000 

  722200 Судске накнаде и таксе 0 

  722300 Комуналне накнаде и таксе 200000 

  722400 Накнаде по разним основама 450000 

  722500 Приходи од пружања јавних услуга 120000 



 
 
 
 
 

723000 Новчане казне 500 

  723100 Новчане казне 500 

729000  
Остали непорески приходи 73000 

  729100 Остали непорески приходи 73000 

730000 
 

Г р а н т о в и 11900 

731000 
 

Грантови 11900 

  731100 Грантови из иностранства 0 

  731200 Грантови из земље 11900 

780000  
 Т р а н с ф е р и   и з м е ђ у  б у џ е т с к и х   ј е д и н и ц 
а  

323000 

  
  

0 

781000 Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа 323000 

  781100 Трансфери заједничким институцијама 0 

  781200 Трансфери ентитету 0 

  781300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 323000 

  781400 Трансфери мјесним заједницама 0 

  781500 Трансфери фондовима 0 

  781900 Трансфери осталим нивоима власти 0 

782000  
Трансфери између буџетских јединица истог нивоа 
власти 0 

  782100 Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 0 

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 850000 

810000 
 

П р и м и ц и  з а  н е ф и н а н с и j с к у  и м о в и ну  850000 

811000 
 

Примици за произведену сталну имовину 500000 

  811100 Примици за зграде и објекте 500000 

  811200 Примици за постројења и опрему   

  811300 Примици за биолошку имовину 0 

  811900 Примици за осталу произведену имовину 0 

812000 
 

Примици за драгоцјености 0 

  812100 Примици за драгоцјености 0 

813000 
 

Примици за непроизведену сталну имовину 50000 



 
 
 
 
 

  813100 Примици за земљиште 50000 

  813200 Примици за подземна и површинска налазишта 0 

  813300 Примици за остала природна добра 0 

  813900 Примици за осталу непроизведену имовину 0 

814000 
 

Примици од продаје сталне имовине немјењене продаји 
и обустављених пословања  0 

  814100 
Примици од продаје имовине намјењене продаји и 
обустављених пословања 0 

815000 
 

Примици за стратешке залихе 0 

  815100 Примици за стратешке залихе 0 

816000 
 

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

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

817000 
 

Примици по основу пореза на додату вриједност 300000 

  817100 Примици по основу пореза на додату вриједност 300000 

    
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 7236300 

  
  

 

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

Економски    Буџет  

код    О П И С 

за 2016год. 

1   2 3. 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ   

410000 
 

Текући расходи 5836700 

411000 
 

Расходи за лична примања 2301000 

  411100 Расходи за бруто плате 1883000 

  411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 418000 



 
 
 
 
 

примања 

412000 
 

Расходи по основу кориштења робе и услуга 1541200 

  412100 Расходи по основу закупа 7800 

  412200 
Расходи по основу утрошка 
енергије,комуналних,комуникационих и тран.услуга 175900 

  412300 Расходи за режијски материјал 52700 

  412400 Расходи за материјал за посебне намјене 50000 

  412500 Расходи за текуће одржавање 169000 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи и ин. 61000 

  412700 Расходи за стручне услуге 60400 

  412800 
Расходи за услуге одржавање јавних површина и заштите 
животне средине 255000 

  412900 Остали расходи по основу коришћења робе и услуга 709400 

413000   Расходи финансирања и други финансијски трошкови 101000 

  413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности 0 

  413200 Расходи финансирања по основу финансијских деривата 0 

  413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 94000 

  413400 
Расходи по основу камата на примљене зајмове у 
иностранству 0 

  413500 
Расходи по основу камата на одобрене,а нереализоване 
зајмове 0 

  413600 Расходи по основу камата на преузете зајмове 0 

  413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова 1000 

  413800 Расходи по основу ефективних негативних курсних разлика 0 

  413900 Расходи по основу затезних камата 6000 

414000 
 

Субвенције 191000 

  414100 Субвенције 191000 

415000 
 

Грантови 703000 

  415100 Грантови у иностранство 0 

  415200 Грантови у земљи 703000 

416000 
 

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из 
буџета Републике 999500 

  416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 853500 



 
 
 
 
 

Републике,општина и градова 

  416200 
Дознаке другим институцијама обавезног социјалног 
осигурања које се исплаћују 0 

  из буџета  Републике,општина и градова 0 

  416300 Дознаке пружаоцима услуга социјалне зажтите које се исплаћују из буџета Републике, 0 

  општина и градова 146000            

  416900 
Остале дознаке  на име социјалне заштите које се исплаћују 
из Буџета Републике, 0            

  општина и градова 0            
480000 

 
Т р а н с ф е р и  и з м е ђ у  б у џ е т с к и х  ј е д и н и ц а 0            

  481100 Трансфери заједничким институцијама 0            
  481300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 0            
  481500 Трансфери фондовима 0            

482000 
 

Трансфери између буџетских јединица истог нивоа 
власти 0            

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

510000 
 

 И з д а ц и  з а  н е ф и н а н с и ј с к у  и м о в и н у 1235600            
511000 

 
Издаци за произведену сталну имовину   775100            

  511100 Издаци за прибављање зграда и објеката 390000            
  511200 Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 185000 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 148700            
  511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 3400            
  511500 Издаци за биолошку имовину 0            
  511600 Издаци за инвестициону имовину 0            
  511700 Издацу за нематеријалну непроизведену имовину 48000            

512000 
 

Издаци за драгоцјености 500            
  512100 Издаци за матичне књиге 500            

513000 
 

Издаци за непроизведену сталну имовину   150000            
  513100 Издаци за прибављање земљишта 150000            



 
 
 
 
 

  513700 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 0            

516000 
 

Издаци за залихе материјала,робе и ситног 
инвентара,амбалаже и сл. 10000            

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

517000 
 

Издаци по основу пореза на додату вриједност 300000            
  517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 300000            

    

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 7172300            

  
 

             
                БУЏЕТ 
ОПШТИНЕ 
БРАТУНАЦ ЗА 
2016 ГОДИНУ-
ФИНАНСИРАЊЕ 

  
  

           

Економски О п и с Буџет             

код 
  

за 2016год.            

      5. 
           

1   2 3.            
  ФИНАНСИРАЊЕ -64000            
  НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ -2000            

910000 Примици од финансијске имовине 3500            
911000 Примици од финансијске имовине 3500            

  911400 Примици од наплате датих зајмова 3500            
610000 Издаци за финансијску имовину 5500            
611000 Издаци за финансијску имовину 5500            

  611200 Издаци за акције и учешће у капиталу 0            
  611400 Издаци за дате зајмове 5500            
  

 
  

           
  НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ -62000            

920000 Примици од задуживања 264000            
921000 Примици од краткорочног и дугорочног  задуживања 258000            



 
 
 
 
 

  921000 Примици од краткорочног задуживања 0            
  921000 Примици од дугорочног задуживања 258000            

620000 Издаци за отплату дугова 0            
621000 Издаци за отплату дугова 326000            

  621100 Издаци за исплату главнице по хартијама од вриједности 0            
  621300 Издаци за отплату главнице примљених заjмова у земљи 316000            

  621400 
Издаци за отплату главнице примљених заjмова из 
иностранства 0            

  621500 Издаци за отплату главнице преузетих зајмова 0            
  621600 Издаци за отплату  зајмова који се рефундирају 0            
  621900 Издаци за отплату  осталих дугова 10000            

920000 Примици од задуживања 6000            

921000 Примици од рефундације отплаћених зајмова 6000            

  921300 Примици од рефундације отплаћених зајмова 6000            

 
             

 
             

БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2016 ГОДИНУ-ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА   

Економски О п и с Буџет             

код 
  

за 2016год. 
           

1   2 3.            

    

Назив потрошачке јединице:Стручна служба 
Скупштине општине               

410000 
 

Текући расходи 320000            
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 305000            

  412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног врем. 305000            
  412900 Расходи за бруто плате скупштинских посл. и одборн. 285000            
  412900 Расходи за бруто накнаде за скупштинске комисије 20000            



 
 
 
 
 

415000 Грантови у земљи 15000            
  415200 Накнаде парламентарним странкама 15000            
  Буџетска резерва 100000            
  Буџетска резерва 100000            

    Укупно потрошачка јединица 0015110 420000            

Назив потрошачке јединице: Територијална  ватрогасна јединица Братунац              
  410000 Текући расходи 8000            

1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 8000            
  412400 Набавка специјалног материјала за ватрогасну службу 4000            

  412500 
Расходи за текуће одржавање осталих грађ.објеката и 
опреме 4000            

2. 511000 Трошкови за набавку основних средстава 77000            
  511300 Набавка опреме 77000            
  516100 Издаци за залихе материјала,робе и ситног инвентара 0            
  516100 Издаци за залихе материјала,робе и ситног инвентара              

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015125 85000            

Назив потрошачке јединице: Одјељење за општу управу               
  410000 Текући расходи 649900            
1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 577900            
  412100 Расходи за закуп пословних објеката и простора  2800            
  412200 Расходи по основу утрошка енергије 40000            
  412200 Расходи за комуналне услуге 39000            
  412300 Расходи за режијски материјал 35000            
  412400 Расходи за материјал за посебне намјене 3000            
  412500 Расходи за текуће одржавање зграда 3000            
  412500 Расходи за текуће одржавање опреме 35000            
  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи и ин. 5000            
  412600 Расходи по основу утрошка горива 30000            



 
 
 
 
 

  412700 Расходи за услуге финансијског посредовања и осиг. 8500            
  412700 Расходи за услуге информисања и медија 35000            
  412700 Расходи за правне и адм. услуге 10000            
  412700 Расходи за медицинске и лабораторијске усл. 500            
  412700 Расходи за трошкове одрж. лиценци(трезор) 3100            
  412900 Расходи по основу репрезентације 11000            
  412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 6000            
  412900 Расходи по судским рјешењима 70000            
  412900 Расходи по основу поврата и прекњ. пореза и доприн. 1000            
  412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 90000            
  412900 Трошкови свечаности и прослава 7000            
  412900 Расходи по основу допр.за професионалну рех. инвал. 3000            
  412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 15000            
  412900 Остали непоменути расходи 25000            
  412900 Tрошкови противградне заштите 18000            
  412900 Трошкови изборне комисије и одржавања избора 62000            
  412900 Средства за хигијеничарску службу 20000            

2. 413900 Расходи по основу затезних камата у земљи 4.000            
  413900 Расходи по основу затезних камата у земљи 4000            

3. 415000 Грантови 68.000            
  415200 Општинска борачка организација Братунац 35000            
  415200 Општинска организација породица заробљених и погинулих               
  бораца и несталих цивила Братунац 14000            

  415200 
Средства за удружење погинулих и несталих цивилних 
жртава               

  рата Бошњака 11000            
  415200 Удружење несталих лица Братунац-Сребреница 2000            
  415200 Средства за удружење логораша регије Бирач Братунац 6000            

4. 511000 Трошкови за набавку постројења и опреме 42.400            
  511300 Набавка опреме 40000            



 
 
 
 
 

  511400 Издаци за инвестиционо одржавање   опреме 2400            

5. 512000 Издаци за драгоцјености 500            

  512100 Издаци за матичне књиге 500            

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015130 692.800            
Назив потрошачке јединице: Одјељење за финансије              

  410000 Текући трошкови 1.925.000            
1. 411000 Расходи за лична примања 1.925.000            

  411100 Расходи за бруто плате 1.558.000            
  411111 Расходи за основну плату-нето 940000            
  411112 Средства за плате приправника              
  411190 Расходи за порезе и доприносе на плату 618000            
  411200 Расх. за бруто накнаде трош. и осталих лич. прим..зап. 367.000            
  411200 Расходи за накнаде за топли оброк и регрес 193000            
  411200 Расходи за отппремнине,награде и једнократне помоћи 30000            

  411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 144000            
2. 611400 Издаци за дате зајмове 5.000            

  611400 Издаци за зајмове дате физичким лицима 5000            
    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015140 1.930.000            
  0 

           
  0 

           

               

Назив потрошачке јединице: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности              
  410000 Текући расходи 1.130.000            

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

2. 414100 Субвенције нефинансијским субјектима 191.000            
  414100 Субвенције за информисање 1000            



 
 
 
 
 

  414100 Субвенције за јавна предузећа-Дом здравља 78000            
  414100 Субвенције за Културни центар 72000            
  414100 Субвенције за Туристичку организацију 40000            

3. 415200 Грантови непрофитним субјектима у земљи 620.000            
  415200 Средства за регату" Дрински слалом" 18000            
  415200 Средства за Моторијаду 10000            
  415200 КУД Младост 20000            
  415200 Финанс.програма удружења пензионера 20000            
  415200 Средства за културу 4000            

  415200 Средства за спорт (спортски савез) 140000            
  415200 Средства за омладину- програми 4000            
  415200 Иницијална средства за развој пољопривреде 30000            
  415200 Средства за рад "Малина-Братунац"ДОО Кравица 140000            
  415200 Средства за сајам "Дани малине" 35000            
  415200 Средства за вјерске заједнице 9000            
  415200 Средства за Основне школе 15000            
  415200 Остала удружења 15000            
  415200 Средства за запошљавање младих 20000            
  415200 Средства за синдикат органа управе општине 9000 

           
  415200 Средства за ОО Црвени Крст Братунац 8000 

           
  415200 Средства за удружење "Бебац"Братунац 8000            
  415200 Средства за адаптацију вјерских објеката 15000            
  415200 Средства за изградњу зграде Дома здравља 100000            

4. 416100 Дознаке грађанима 309.000            
  416100 Стипендије студентима 115000            

  416100 Грантови појединцима 55000            
  416100 Помоћи за ученике слабог материјалног стања 10000            
  416100 Средства за стимулисање раста наталитета 18000            

  416100 Помоћ за избјегла и расељена лица и повратнике 90000            

  416100 
Помоћ за куповину плацева породицама чије су куће 
оштећене у поплавама 20000            



 
 
 
 
 

  416300 Дознаке пружаоцима услуга избјеглим и расељеним лицима 1000            
  

  
  

           
6. 611400 Издаци за дате зајмове 500            

  611400 Издаци за дате зајмове 500            
    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015150 1.130.500            

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

1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 364.000            
  412200 Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције 3500            

  412500 
Расходи за текуће одржавање објеката друм.саобраћаја и 
корита водотока 80000            

  412500 Расходи за одржавање и санацију јавне расвјете 25000            
  412700 Расходи за услуге израде пројектне док. и надзор 500            
  412800 Расходи за услуге зимске службе 15000            
  412800 Трошкови уличне расвјете- ел. енергија 135000            
  412800 Расходи за услуге чишћења јавних површина 85000            
  412800 Средства за комуналну дјелатност-кишна кан. 8000            
  412800 Средства за комуналну дјелатност-градско зел 6000            
  412800 Расходи за усл.зашт. животне средине-управљање отпадом 5000            
  412800 Средства за интервенције ком.полиције и инсп. 1000            

2 511000 Издаци за произведену сталну имовину 1.085.700            
2.1. 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објек. 390.000            

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

2.2. 511200 Издаци за инв. одрж,рек.и адап.зграда и објеката 185.000            
  511200 Реконстр. и мод. локалних и некатег. путева(суфинансирање              



 
 
 
 
 

  
пројеката са међународним орган.и ресорним 
Министарствима) 70000            

  511200 Реконстр. и мод. градских улица(суфинансирање пројеката              
  са међународним организацијама и ресорним Министарств.) 70000            
  511200 Реконструкција и адаптација осталих објеката 45000            

2.3. 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1.700 
           

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1700            
2.4. 511400 Издаци за инвестиционо одржавање   опреме 1.000            

  511400 Издаци за инвестиционо одржавање   опреме 1000            
2.5. 511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 48.000 

           
  511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 48000            

2.6. 513100 Издаци за прибављање земљишта 150.000            
  513100 Издаци за прибављање земљишта  150000            
  516100 Издаци за залихе материјала,робе и ситног инвентара 10.000            
  516100 Издаци за залихе ситног инвентара,ауто гума,одјеће и обуће 10000            

2.7. 517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 300.000            

  517112 
Издаци по основу пореза на додату вриједност који се 
пл.доб. 300000            

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015160 1.449.700            
Назив потрошачке јединице: Остала буџетка потрошња              

  410000 Текући расходи 423.000            
  

  
0 

           
1. 413300 Расходи по основу камата на  прим.зајмове у земљи 97.000            

  413300 Расходи по основу камата на зајмове прим.од банака 94000            

  413700 
Трошкови провизије сервисирања зајмова примљених у 
земљи 1000            

  413900 Расходи по основу затезних камата у земљи 2000            
2. 621300 Издаци за отплату главнице примљ. зајмова у зем. 316.000            

  621300 Издаци за отплату главнице зајмова прим. од банака 316000            
3. 621900 Издаци за отплату дуговања из ранијих година 10.000            

  621900 Издаци за отплату дуговања из ранијих година 10000            



 
 
 
 
 

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015190 423.000            
  

 
Назив потрошачке јединице:Мјесне заједнице               

  410000 Текући расходи 48.000            
1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 48.000            

  412100 Расходи за закуп пословних објеката и простора  5000 
           

  412200 Расходи по основу утрошка енергије 7000            
  412200 Расходи за комуналне услуге 500            
  412300 Расходи за режијски материјал 1000            
  412500 Расходи за текуће одржавање осталих грађ.објеката 5000 

           
  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи и ин. 500            
  412600 Расходи по основу утрошка горива 16000            
  412900 Остали непоменути расходи 13000            

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015200 48.000            

  Назив  потрошачке јединице:Центар за социјални рад              

  410000 Текући расходи 211.700            
  411000 Расходи за лична примања 177.000            

1. 411100 Расходи за бруто плате 140.000            
  411111 Расходи за основну плату 87000            
  411190 Расходи за порезе и доприносе на плату 53000            
  411200 Расх. за бруто накн. трош. и осталих лич. пр. зап. 37.000            
  411200 Расходи за накнаде за топли оброк и регрес 21000            
  411200 Расходи за отпремнине ,награде и једнократне помоћи 3000            
  411200 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 13000            

2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 34.700            
  412200 Расходи по основу утрошка енергије 3000            
  412200 Расходи за комуналне услуге 19000            
  412300 Расходи за режијски материјал 3000            
  412500 Расходи за текуће одржавање осталих грађ.објеката 1000            

  412500 
Учешће општине у пројекту UNICEF-a за помоћ 
хендикепираној дјеци              



 
 
 
 
 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи и ин. 1000            
  412600 Расходи по основу утрошка горива 1700            
  412900 Остали непоменути расходи 6000            
  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 5000            
  511300 Издаци за набавку аутомобила 5000            
    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015300 216.700            

  
Назив потрошачке јединице:Трошкови социјалне 
заштите               

  410000 Текући расходи 701.000            
1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 10.500            

  412200 Расходи за комуналне услуге 1800            
  412300 Расходи за режијски материјал-набавка књига за дјецу 2700            
  412900 Остали непоменути расходи 6000            

2. 416100 Текуће помоћи 690.500            
  416300 Смјештај у домове социјално угрожених лица 145000            
  416100 Текући програм соц. заштите 532000            
  416100 Додатни програм соц. заштите 13500            
  0 

           
    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015301 701.000            
  0 

           
Назив потрошачке јединице: Дјечије обданиште "Радост"              

  410000 Текући расходи 264.400            
1. 411000 Расходи за лична примања 187.000            

  411100 Расходи за бруто плате 185.000            
  411111 Расходи за основну плату-нето 115000            
  411112 Расходи за плате приправника 0            
  411190 Расходи за порезе и доприносе на плату 70000            
  411200 Расх. за бруто накн.запосл, и осталих лич. пр. зап. 2.000            
  411200 Расходи за отпремнине,награде и једнократне помоћи 2000            
  411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде              



 
 
 
 
 

2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 77.400            
  412200 Расходи по основу утрошка енергије 8500            
  412200 Расходи за комуналне услуге 3300            
  412300 Расходи за режијски материјал 2000            
  412400 Расходи за остали материјал за посебне намјене 33000            
  412500 Расходи за текуће одржавање осталих грађ.објеката 5000            
  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи и ин. 1500            
  412600 Расходи по основу утрошка горива 300            
  412700 Расходи осигурања запослених 300            
  412900 Остали непоменути расходи 23500            
  

 
0 

           
3. 511000 Трошкови за набавку сталних средстава 12.000            

  511300 Набавка опреме 12000            
    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0015400 276.400            

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

1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 30.800            
  412200 Расходи по основу утрошка енергије 8000            
  412200 Расходи за комуналне услуге 2300            
  412300 Расходи за режијски материјал 1000            
  412500 Рассходи за текуће одржавање осталих грађ.објеката 1000            
  412600 Расходи по основу утрошка горива              
  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи и ин. 1000            
  412700 Расходи за услуге финансијског посредовања и осиг. 500            
  412900 Остали непоменути расходи 17000            

2. 511000 Трошкови за набавку основних средстава 3.000            
  511300 Набавка опреме 3000            
    

           
    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА  0818022 33.800            
  Назив потрошачке јединице: Средњошколски центар              



 
 
 
 
 

  410000 Текући расходи 86.900            
1. 411000 Расходи за лична примања 12.000            

  411200 Расходи за бруто накн. запосл. и ост. лич. пр.зап. 12.000            
  411200 Расходи за накнаде за превоз на посао и са посла 12000            

2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 74.900            
  412200 Расходи по основу утрошка енергије 25000            
  412200 Расходи за комуналне услуге 15000            
  412300 Расходи за режијски материјал 8000            
  412500 Расходи за текуће одржавање осталих грађ.објеката 10000            
  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи и ин. 3000            
  412600 Расходи по основу утрошка горива 1000            
  412700 Расходи за услуге финансијског посредовања и осиг. 2000            
  412900 Остали непоменути расходи 10900            
  

 
  

           
  

 
  

           
3. 511000 Трошкови за набавку сталних средстава 10.000            

3.1. 511200 Издаци за инвестиционо одржавање 0            
3.2. 511300 Набавка опреме 10000            

    УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0815067 96.900            
  0 

           
  0 

           
  0 

           
    УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 7.503.800            
  0 

           

   
           

 
  

 
           

   

           

                   



 
 
 
 
 

    Укупни расходи (збир функција) 6.222.300            
  1. Опште јавне услуге 4.319.700            
  2. Одбрана 0            
  3. Јавни ред и сигурност 0            
  4. Економски послови 50.000            
  5. Заштита човјекове околине 42.500            
  6. Стамбени и заједнички послови 355.500            
  7. Здравство 178.500            
  8. Рекреација,култура и религија 186.800            
  9. Образовање 388.300            
  10. Социјална заштита 701.000            
  11. Некласификовано 431.500            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 На основу члана 33. Став 2.Закона о буџетском систему (Службени  

Гласник Републике Српске", број: 121/12 52/14), члана 30. алинеја 3. Закона о 

локалној  самоуправи ("Службени  гласник  Републике  Српске", број: 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13) и члана 33.  Статута општине Братунац ("Службени 

билтен општине Братунац", број: 4/05), Скупштина општине Братунац на 

сједници одржаној дана 08.01.2016 године, донијела је:  

 

О Д Л У К У 
О  ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком прописује се начин извршења буџета општине Братунац 

за 2016. годину (у даљем тексту: Буџет). 

 Све  Одлуке  које  се односе на  Буџет  морају бити у складу са овом 

Одлуком. 

 Ова Одлука се односи на буџетске кориснике и примаоце грантова који 

се у цијелости или дјелимично финансирају из буџета. 

 

Члан 2. 

Средства буџета из члана 1. ове Одлуке распоређују се у укупном износу од  

7.503.800 КМ од  чега КМ  на текуће издатке односи 5.836.700КМ на капиталне 

издатке 1.235.600КМ  на  буџетску  резерву 100.000КМ,  за отплату по основу 

задужења 326.000КМ по основу издатака за финансијску имовину5.500КМ. 

Укупни буџетски  издаци морају бити уравнотежени са укупним буџетским 

средствима. 

 

Члан 3. 

 Приходи буџета утврђени су према члану 9. , 10. и 11. Закона о 

буџетском систему Републике Српске. 

 Буџет се састоји од биланса  буџетских средстава и  буџетских издатака. 

 Буџетски  корисници  могу  сходно  одредбама  члана 11. Закона о 

буџетском систему Републике Српске  користити,грантове,трансфере и  

властите приходе у износу како слиједи: 

а) организационе јединице ОУ у 100% - тном износу уплата на РЈП и ЈРТ 

б) институције средњег образовања  у 100% тном износу, 

в) институције културе у 100 %-тном износу, 

г) институције социјалне (Центар за социјални рад) и дјечије заштите (Дјечије 

обданиште) у 100%-тном износу  

          Буџетски корисници могу користити фондове : 02,03,04 и 05 за унос 

трансакција када: 

 - позиције прихода и расхода нису планиране буџетом 

 - постоје рачуни посебних намјена 

 - расположива новчана средства 



 

 

 

 

 

Трансакције које се дешавају у оквиру фонда 02,03,04 и 05 одвијају се преко 

рачуна посебних намјена који чине дио система јединственог рачуна трезора. 

 

Члан 4. 

 Буџетски издаци су  буџетски расходи,издаци за нефинансијску имовину 

и издаци за финансијску имовину  и отплата дугова. 

Буџетске расходе чине расходи за лична примања, расходи по основу 

кориштења роба и услуга, расходи финансирања и други финансијски 

расходи,субвенције,грантови,дознаке на име социјалне заштите и трансфери 

другим буџетским корисницима. 

 

Члан 5. 

 Наредбодавац и одговорна особа за извршење  Буџета у цјелини је 

Начелник општине.Одјељење за финансије управља и контролише прилив и 

одлив новчаних средстава према усвојеном буџету. Овлашћене особе 

(начелници  одјељења, носиоци активности-програма и руководиоци јавних 

институција) помоћни су извршиоци и одговорни су за намјенску употребу 

средстава буџета. 

 Коришћење средстава за текуће помоћи и капитална улагања може се 

вршити по добијању сагласности Начелника општине. 

  

Члан 6. 

              Извршење буџета у једној фискалној години обухвата средства и 

издатке остварене до 31.децембра текуће године  као и средства и издатке 

остварене након тог датума,али не послије истека рока за израду и достављање 

годишњих финансијских извјештаја,ако су испуњени законски услови да се 

износ тих средстава ,односно издатака укључи у буџет текуће фискалне године. 

 

1. Одјељење за  финансије сачињава план ликвидности на основу буџетских 

средстава  и издатака  у оквиру оперативних финансијских планова за извршење 

буџета. 

 

2.Одјељење за финансије извјештава  потрошачке јединице о висини буџетских 

средстава која ће им се ставити  на располагање кварталним финансијским 

планом најкасније 10дана прије почетка квартала. 

 

3.Изузетно од става 2. овог члана, квартални финансијски план за први квартал 

фискалне године доставља се до 15. јануара текуће фискалне године, а средства 

кварталног финансијског плана за четврти квартал фискалне године могу се 

ставити на располагање у мјесечним износима. 

 

4. Уколико се укаже потреба за сезонским коришћењем средстава, буџетски 

корисници из става 2. овог члана дужни су да захтјевом у писаној форми траже 

измјену достављеног кварталног финансијског плана и то најкасније три дана 

прије почетка квартала. 

 



 

 

 

 

 

4. Укупан износ свих кварталних финансијских планова потрошње сваког 

буџетског корисника може бити мањи или једнак износу усвојеног 

годишњег буџета за сваког буџетског корисника.  

 

 

6.Одјељење за финансије врши пренос средстава за измирење обавеза по основу 

издатака из члана 4. ове Одлуке  искључиво на основу образаца прописаних за 

трезорско пословање буџетских корисника. 

7.Буџетски корисници са планираним буџетским средствима располажу према 

приоритетима утврђеним оперативним финансијским планом. 

  

Члан 7. 

             Буџетским корисницима дозвољено је да стварају обавезе и да користе 

средства  само за намјене и до висине расположивих средстава  утврђених 

буџетом. 

 Корисници буџетских средстава дужни су средства утврђена у Буџету 

користити руководећи се начелима рационалности и штедње. 

 

Члан 8. 

 

     Изузетно, Начелник општине може на приједлог Одјељења за финансије 

средства распоређена Буџетом  прераспоређивати у оквиру буџетских 

корисника и између буџетских корисника и то до 5% укупно усвојених 

средстава буџетских корисника  којима се средства умањују. 

 Начелник може, на приједлог Одјељења за финансије средства распоређена 

Буџетом, која нису утрошена до 31. јануара наредне године распоредити између 

буџетских корисника до 5% од укупно усвојених средстава органа-корисника 

којима се средства умањују.                                                            

Начелник општине  обавезан  је да полугодишње извјештава Скупштину 

општине о извршеној прерасподјели средстава. 

 

                                                             

Члан 9. 

 За буџетске  кориснике  који су у локалном трезору плаћање се врши на 

основу образаца прописаних за трезорско пословање, а које доставља буџетски 

корисник. Подаци унесени у обрасце за трезорско пословање буџетских 

корисника морају бити сачињени на основу вјеродостојних књиговодствених 

исправа. Исправама се сматрају: 

а) обрачунске листе плата и накнада, 

б) предрачуни и уговори 

в) рачуни за набавку средстава, материјала, робе и услуга, 

г) одлуке и рјешења надлежних органа из којих проистичу обавезе    и 

д) остале књиговодствене исправе. 

 

Члан 10. 

 За тачност књиговодствених исправа, интерне контролне поступке 

којима  подлијежу те исправе и за вјеродостојан унос исправа у главну и 

помоћне књиге општине одговара буџетски корисник. 



 

 

 

 

 

Члан 11. 

            1)Прерасподјела  средстава  у оквиру буџетских корисника између 

текућих и капиталних издатака се врши на основу Закључка-Рјешења Начелника 

општине. 

 2)Прерасподјела средстава у оквиру буџетског корисника се врши на 

основу Закључка-Рјешења надлежног одјељења : 

а) у оквиру  расхода 

б) у оквиру издатака за нефинансијску имовину и 

в) у оквиру издатака за финансијску имовину и отплату дугова 

 Изузетно од става 2. овог члана, не може се вршити прерасподјела 

буџетских средстава на расходе за лична примања, прерасподјела буџетских 

средства са расхода за бруто плате без сагласности Начелника и прерасподјела 

буџетских средстава са суфинансирања пројеката за које је Начелник потписао 

уговор. 

 

Члан 12. 

 Распоред средстава буџетске резерве врши се у складу са чланом 43. 

Закона о буџетском систему Републике Српске.                                                                           

 Начелник општине одлучује о кориштењу средстава  буџетске резерве за 

подмирење  хитних  и непредвиђених расхода, који се појаве током буџетске  

године,за буџетске издатке за које нису планирана довољна средства а средства 

одобрава у складу са Одлуком о начину кориштења средстава буџетске 

резерве.Средства буџетске резерве се извршавају реалокацијом на издатке( 

текуће- капиталне). 

 Корисници средстава за грантове ( помоћи) и средстава буџетске резерве 

дужни су да поднесу Извјештај о утрошку примљених средстава најкасније до 

истека рока за подношење годишњих финансијских извјештаја. 

   

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 

 Буџетски корисници су обавезни да правилно обрачунају плате и друга 

нето лична примања за све запослене, обрачунају порезе и доприносе за 

запослене и друга лица. 

 

Члан 14. 

 Обавезе по основу кредита и гаранција  извршаваће се у износима који су 

доспјели за плаћање. 

 Обавезе по основу осталих  издатака Буџета измириваће се по следећим 

приоритетима: 

а) средства за порезе и доприносе на нето плате и  остала лична примања 

б) средства за нето лична примања,                                                                                                                      

в) поврат јавних прихода по основу аката надлежних органа, 

г) грант за изградњу Дома здравља Братунац, 

д) средства за обавезе према  добављачима за робу, материјал, услуге 

ђ) средства за обавезе према добављачима за инвестиције и инвестиционо 

одржавање    

е) средства за остале обавезе. 

 



 

 

 

 

 

Одјељење за финансије дужно је утврдити термински мјесечни план извршења 

обавеза из става 2. овог члана. 

 

Члан 15. 

Буџетски корисници дужни су да се у поступку набавке роба, материјала 

и вршења услуга придржавају одредаба Закона о јавним набавкама као и 

процедура о обавезној примјени  модула набавки прописаног Правилником о 

процедури вођења помоћних књига. 

 

Члан 16. 

 Контролу намјенског трошења буџетских средстава, као и поступања 

корисника буџетских средстава према одредбама ове Одлуке врши Одјељење за 

финансије према одредбама  Закона о буџетском систему Републике Српске и 

Правилника о интерним контролним поступцима. 

 

Члан 17. 

Сви  буџетски  корисници  дужни су да у року од 15 дана од дана 

настанка промјене у својој организацији и статусу спроведу поступак 

регистровања измјена у књизи Регистра буџетских корисника. 

Регистар буџетских корисника води и ажурира Одјељење за финансије. 

  

Члан 18. 

Правилнике, упутства и инструкције о спровођењу  ове  Одлуке  

прописује Начелник општине.                                            

Члан 19. 

 У мјери у којој су дефиниције или одредбе ове Одлуке у сукобу са 

другим Одлукама општине, одредбе из ове Одлуке имаће приоритет над 

одредбама других  Одлука у стварима које се тичу извршавања Буџета по свим 

ставкама. 

 Уколико су другим Одлукама прописани новчани издаци из Буџета који 

се разликују од планираних износа по овој Одлуци или Одлуци о буџету за 2016 

годину обавезно се примјењују одредбе и планирани износи предвиђени овом 

Одлуком  и Одлуком о буџету за 2016 годину.                                                             

 

Члан 20. 

 Начелник општине извјештава Скупштину општине о извршењу буџета 

полугодишње и годишње. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 21. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана  објављивања у 

("Службеном билтену општине Братунац"). 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ-                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Број: 01-022- 2 /16                                                        ОПШТИНЕ  

Братунац, 08.01 .2016 године                                  Адил Османовић  с.р.                                                                                                 



 

 

 

 

 

                                              

 

На  основу члана 33.тачка 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 

08.01.2015.године доноси: 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
  

О ДОСТАВЉАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ЗА 2015.ГОДИНУ ,УПРАВНИХ ОДБОРА И 

ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ УСТАНОВА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

 

 

1. 

 

 Обавезују се све јавне установе чији је оснивач општина Братунац да 

Скупштини општине Братунац доставе извјештај о раду за 2015.годину , 

Управних одбора и директора Јавних установа. 

 

 

2. 

 

 Рок за израду и доставу извјештаја је 10 дана од дана пријема овог 

Закључка. 

 

 

3. 

         Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а овјавиће се у Службеном 

Билтену  општине Братунац. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БРАТУНАЦ                                                                        Адил Османовић,с.р. 

Број:01-022-3/16 

Братунац,08.01.2016.године  

 


