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На основу члана 39. став (2) тачка 30) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 45. и 45б. Изборног закона Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 34/02, 35/03, 24/04, 101/04, 19/05, 24/12, 94/12-

одлука Уставног суда БиХ, 109/12, 45/18 и 18/20), члана 60. Статута општине Братунац 

(„Службени гласник општине Братунац“ бр. 10/17) и члана 176. став 1. Пословника о раду 

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

општине Братунац, након разматрања иницијативе за опозив Начелника општине Братунац, на 

првој тематској сједници, одржаној дана 07.07.2022. године д о н о с и :  

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка за опозив начелника општине Братунац 

 

Члан 1.  

 

Овом Одлуком покреће се поступак за опозив Начелника општине Братунац Срђана Ранкића из 

разлога предвиђених чланом 45. став 2. Изборног закона Републике Српске, односно због тога 

што није обезбједио извршавање закона, прописа и општих аката, није спроводио одлуке 

Скупштине општине Братунац, што је допринјео наступању материјалне штете усљед 

доношења аката из надлежности начелника општине Братунац. 

 

Члан 2. 

 

Разлози због којих се покреће поступак за опозив изчлана 1. ове Одлуке огледају се у томе што 

начелник општине, као носилац извршне власти: 

 

1. Није поступио у складу са одредбама члана 70. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16, 36/19 и 61/21) којима је 

прописано да се међусобни односи Скупштине и Начелника општине заснују на 

принципима међусбоног уважавања и сарадње, уз појединачну одговорност за 

остваривање властитих надлежности и заједничку одговорност за 

функционисање јединице локалне самоупрве.  

Начелник општине је од дана формирања нове Скупштинске већине у 

Скупштини општине Братунац, покушао да изврши низ опструкција и блокада 

реализовања Одлука донијетих на сједницама Скупштине општине Братунац, 

тако што је вршио притисак на запослене у Општини Братунац да не врше своје 

законом дефинисане обавезе које се односе на примопредају дужности између 

разрјешенеих и именованих директора, тако што је пријетио кривичним 

пријавама запосленим у Јавним установама, директорима и лицима која 

учествују у примопредаји дужности, покушао да стопира реализацију свих 



одлука донијетих на сједницама Скупштине, односно одбио било какав вид 

сарадње са Скупштином. 
 

2. На сједници Скупштине општине Братунац, одржаној 28.04.2022. године, није 

усвојен Извјештај о извршењу буџета општине Братунац за 2021. годину. 

Неусвајањем наведеног акта Скупштина општине Братуна није подржала 

нерационално трошење средстава из буџета општине Братунац за 2021. годину 
 

3. Начелник општине се није придржавао Плана рада Начелника општине 

Братунац за период од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године, као ни Плана 

капиталних инвестиција општине Братунац за 2021. годину.  

Оба документа су усвојена на сједници Скупштине општине Братунац, одржаној 

23.04.2021. године. 

Увидом у исте установаљено је да у Плану капиталних инвестиција општине 

Братунац за 2021. годину је наведено: 

 Проширење мреже система за наводњавање на подручју цијеле општине, 

180.000 КМ, реализација у 2021. години. До данас није реализовано. 

 Куповина земљишта и изградња инфраструктуре за слободну (бесцаринску зону 

код моста), 3.500.000 КМ реализација у 2021. години. До данас није реализовано. 

 Реконструкција и проширење уличне расвјете и прелазак на ЛЕД – технологију, 

470.000 КМ, реализација у 2021. години. До данас није реализовано. 
 

4. Начелник општине није поступио у складу са одредбама члана 67. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16, 36/19 и 

61/21) којима је прописано да максималн број запослених на неодређено вријеме 

у општинској управи, укључујући и запослене у стручној служби скупштине, не 

може бити већи од 3 запослена на 1.000 становника на подручју јединице 

локалне самоупрве. 

Прекомјерним запошљавањем у општинској управи Братунац дошло је до 

повреде члана 67. Закона о локланој саоуправи, чиме се довело до 

нерационалног трошења средстава из буџета општине Братунац. Поред 

општинске управе, знатно се повећао број радника и у Јавним установама чији је 

оснивач општина Братунац, што је довело до великог издвајања средстава из 

буџета општине на лична примања запослених у општинској управи и у Јаваним 

установама чији је оснивач општине Братунац. 

Због свега наведеног Начелник општине није у могућности да испоштује 

Споразум потписан између ресорног министарства и Синдиката, а који се 

односи на повећање плате за запослене у органу управе због чега највећу штету 

трпе запослени у општинској управи Братунац. 
 

5. Начелник општине је приватизовао за своју личну промоцију званичну интернет 

страницу општине Братунац, као и УГ „Деспотовина“, којима нико сем њега и 

његових истомишљеника нема право приступа. Интернет страница општине 

Братунац објављује вијести искључиво према директиви начелника општине 

Братунац и у служби је особа које предствљају Скупштину на најгори могући 

начин и субјективно објављују све вијести које се односе на рад Локалног 

параламента. 



 

6. Начелник општине је подредио својим приватним и личним интересима Борачку 

организацију  Братунац, са којом одбија сваки вид сарадње, спортске клубове на 

територији општине Братунац, угасио један од најстаријих фудбалских клубова 

на територији општине Братунац - ФК „Братство“, предлагач је и иницијатор 

увођења Еколошке накнаде за грађане општине Братунац, која нема законско 

упориште и чиме се створио додатни финансијски намет грађанима општине 

Братунац, а све због лошег пословања АД „Градска чистоћа“ Братунац чији је 

руководилац из реда његове политичке странке. 

 

7. Предлагач је укидања Регулалционог плана за насељено мјесто Братунац, чиме 

је омогућио нелегалне градње на територији општине Братунац, чимје је 

прекршио одредбе Закона о уређењу простора и грађења Републике Срспке. 

 

8. Начелник општине није спровео многе Одлуке донијете на сједницама 

Скупштине општине Братунац, а које су од битног интереса за једницу локалне 

самоуправе 
 

Члан 3. 

 

Изјашњавање грађана о опозиву Начелника општине Братунац одржаће се 07.08.2022. године 

(недјеља) у временском периоду од 07.00 до 19.00 часова. 

 

Члан 4. 

Питање на гласачком листићу о којем ће се грађани изјашњавати у поступку за 

спровођење опозива гласи: “ДА ЛИ СТЕ ЗА ОПОЗИВ (СМЈЕНУ) НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ СРЂАНА РАНКИЋА”, а гласање се врши заокруживањем 

ријечи: “ЗА ОПОЗИВ” или: “ПРОТИВ ОПОЗИВА”. 
 

 

Члан 5. 

 

Поступак опозива провешће Комисија за спровођење поступка опозива начелника 

општине Братунац,коју ће Скупштина општине Братунац именовати истовремено са 

доношењем ове одлуке, у складу са Изборним законом Републике Српске. 
 

Члан 6. 

 



Финансијска средства потребна за спровођење поступка опозива начелника општине 

Братунац у износу од 90.000,00 КМ обезбједиће се из буџета општине Братунац - из 

средстава буџетске резерве општине Братунац. 
 

 

Члан 7. 

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

општине Братунац“ 
 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                           ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                             ОПШТИНЕ                      

Број: 01-022-150/ 22 

Братунац, 07.07.2022. године                                                             Јово Челановић  с.р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу  члана 46.  члана 48. став 1, 2 и 7. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ бр.97/16), 36. Статута општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“ 

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

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

10.06.2022.године, доноси: 

ОДЛУКУ 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА У ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“ БРАТУНАЦ 

Члан 1. 

Именује се Комисија за примопредају дужности директора у ЈУ „Центар за социјални рад“  

Братунац у саставу: 

1. Бранислав Тришић, дипл.правник- из реда запослених у Општинској управи 

Братунац 

2. Бранислав Мићић, дипл. инжењер пословне информатике - из реда 

запослених у Општинској управи Братунац 

3. Владан Продановић - из реда запослених у ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Братунац 

 

 

                                                           Члан 2. 

 
Задатак комисије да сходно члану 49. Закона о локалној самоупави  сачини записник  о 

примопредаји дужности директора ЈУ „Центар за социјални рад“  Братунац који предаје 

дужност и директора  ЈУ „Центар за социјални рад“  Братунац који преузима дужност. 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Братунац“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                             ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                                 ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                         Јово Челановић с.р. 

Број: 01-022-127/22 

Дана: 10.06.2022.год.                                                 



На основу  члана 46.  члана 48. став 1, 2 и 7. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ бр.97/16), 36. Статута општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“ 

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

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

10.06.2022.године, доноси: 

ОДЛУКУ 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА У ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА“ БРАТУНАЦ 

Члан 1. 

 

Именује се Комисија за примопредају дужности директора у ЈУ Туристичка организација  

Братунац у саставу: 

 

1. Бранислав Тришић, дипл.правник- из реда запослених у Општинској управи 

Братунац 

2. Бранислав Мићић, дипл. инжењер пословне информатике - из реда 

запослених у Општинској управи Братунац 

3. Саша Симић - из реда запослених у ДОО „Малина – Братунац“ Братунац 
 

 

                                                           Члан 2. 

 
 Задатак комисије да сходно члану 49. Закона о локалној самоупави  сачини записник  о 

примопредаји дужности директора ЈУ Туристичка организација  Братунац који предаје дужност 

и директора ЈУ Туристичка организација  Братунац који преузима дужност. 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Братунац“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                             ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                                 ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                          Јово Челановић с.р. 

Број: 01-022-128 /22 

Дана: 10.06.2022.год.                                                 



На основу  члана 46.  члана 48. став 1, 2 и 7. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ бр.97/16), 36. Статута општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“ 

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

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

10.06.2022.године, доноси: 

ОДЛУКУ 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА У ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ БРАТУНАЦ 

Члан 1. 

 Именује се Комисија за примопредају дужности директора у ЈЗУ „Дом здравља“ 

Братунац  у саставу: 

 

1. Бранислав Тришић, дипл.правник- из реда запослених у Општинској управи 

Братунац 

2. Бранислав Мићић, дипл. инжењер пословне информатике из реда 

запослених у Општинској управи Братунац 

3. Младенка Јовановић- из реда запослених у ЈЗУ „Дом здравља“ Братунац   

 

 

                                                           Члан 2. 
 

Задатак комисије да сходно члану 49. Закона о локалној самоупави сачини записник  о 

примопредаји дужности директора ЈЗУ „Дом здравља“ Братунац који предаје дужност и 

директора  ЈЗУ„Дом здравља“  Братунац који преузима дужност. 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Братунац“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                             ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                                ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                          Јово Челановић с.р. 

Број: 01-022-125/22 

Дана: 10.06.2022.год.                                                 



На основу  члана 46.  члана 48. став 1, 2 и 7. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ бр.97/16), 36. Статута општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“ 

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

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

10.06.2022.године, доноси: 

ОДЛУКУ 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА У ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И 

ОБРАЗОВАЊЕ „РАДОСТ“ БРАТУНАЦ 

Члан 1. 

 Именује се Комисија за примопредају дужности директора у ЈУ за предшколско 

васпитање и образовање „Радост“ Братунац у саставу: 

 

1. Бранислав Тришић, дипл.правник- из реда запослених у Општинској управи 

Братунац 

2. Бранислав Мићић, дипл. инжењер пословне информатике - из реда 

запослених у Општинској управи Братунац 

3. Јанко Млађеновић - из реда запослених у ЈУ за предшколско васпитање и 

образовање „Радост“ Братунац 

 

                                                           Члан 2. 
 

Задатак комисије да сходно члану 49. Закона о локалној самоупави  сачини записник  о 

примопредаји дужности директора ЈУ за предшколско васпитање и образовање „Радост“ 

Братунац који предаје дужност и директора ЈУ за предшколско васпитање и образовање 

„Радост“   који преузима дужност. 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Братунац“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                             ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                                  ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                            Јово Челановић с.р. 

Број: 01-022- 126/22 

Дана: 10.06.2022.год.                                                 



На основу  члана 46.  члана 48. став 1, 2 и 7. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ бр.97/16), 36. Статута општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“ 

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

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

10.06.2022.године, доноси: 

ОДЛУКУ 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА У  ДОО “МАЛИНА - БРАТУНАЦ“ БРАТУНАЦ 

Члан 1. 

 Именује се Комисија за примопредају дужности директора у ДОО „Малина“ Братунац у 

саставу: 

1. Бранислав Тришић, дипл.правник- из реда запослених у Општинској управи 

Братунац 

2. Бранислав Мићић, дипл. инжењер пословне информатике - из реда 

запослених у Општинској управи Братунац 

3. Саша Симић - из реда запослених у ДОО „Малина – Братунац“ Братунац 

 

 

                                                           Члан 2. 
 

 Задатак комисије да сходно члану 49. Закона о локалној самоупави  сачини записник  о 

примопредаји дужности директора ДОО „Малина – Братунац“ Братунац који предаје дужност и 

директора ДОО „Малина – Братунац“  Братунац који преузима дужност. 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Братунац“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                             ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                                 ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                           Јово Челановић с.р. 

Број: 01-022-129 /22 

Дана: 10.06.2022.год.                                                 

 

 



На основу члана 45б. Изборног закона Републике Српске (“Службени гласник 

Републике Српске” бр.34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12, 109/12, 45/18 и 18/20), члана 39. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске” бр. 97/16, 36/19 

и 61/21), члана 36. Статута општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“, 

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

гласник општине Братунац“ бр.3/18.),Скупштина општине Братунац,на првој тематској 

сједници, одржаној дана 07.07.2022. године д о н о с и : 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за спровођење поступка  

опозива начелника општине Братунац 

 
Члан 1. 

 

 У Комисију за спровођење поступка опозива начелника општине Братунац Срђана 

Ранкића, именују се : 

 

1. Ивана Милановић, предсједник  

Зорица Шарчевић,замјеник предсједника, 

 

2. Мирза Ибрахимовић, члан 

Муниб Карић, замјеник члана, 

 

3. Мијат Ћирковић, члан 

Милијана Миловчевић, замјеник члана. 

 

Члан 2.  

 

Комисија из тачке 1. овог Рјешења обавља послове утврђене чланом 45в. 

Изборног закона Републике Српске („Службени гласник Републике Српске” број 34/02, 

35/03, 24/04, 19/05, 24/12, 109/12, 45/18 и 18/20). 

 

Члан 3.  

 

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

општине Братунац”. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Скупштина општине Братунац је на сједници одржаној 07.07.2022. године, на приједлог 

Комисије за избор и именовање и мандатско имунитетска питања у Скупштини 

општине Братунац, сходно одредби члана 45. став б. Изборног закона Републике 

Српске, члана 39. Закона о локалној самоуправи и члана 36. Статута општине Братунац, 

којом је прописана надлежност Скупштине општине за именовање Комисије за 

спровођење поступка опозива начелника општине, истовремено са доношењем Одлуке 

о покретању поступка за опозив начелника општине Братунац, донијела је Рјешење о 

именовању Комисије за спровођење поступка опозива начелника општине Братунац, у 

коју су именована лица која испуњавају законом прописане услове, и то: 



Ивана Милановић, за предсједника, Зорица Шарчевић, за замјеника предсједника, 

Мирза Ибрахимовић, за члана,Муниб Карић, за замјеника члана, Мијат Ћирковић, за 

члана и Милијана Миловчевић, за замјеника члана.  

Послови које обавља Комисија утврђени су чланом 45 став в. Изборног закона 

Републике Српске. 

 

На основу наведеног, у складу са чланом 45 б. Изборног закона Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске” бр.34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12, 109/12, 

45/18 и 18/20), чланом 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске” бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чланом 36. Статута општине Братунац 

(„Службени гласник општине Братунац“ бр. 10/17)ичлана 127. Пословника о раду 

Скупштине општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“ 

бр.3/18.),ријешено је као у диспозитиву овог Рјешења. 

 

Упутство о правном лијеку: Ово Рјешење је коначно и против истог није дозвољена 

жалба, али се може покренути управни спор, тужбом Окружном суду у Бијељини, у 

року од 30 дана од дана достављања Рјешења. 
 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                           ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ                     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                ОПШТИНЕ 

Број: 01-022- 151/22 

Братунац, 07.07.2022. године                                                  Јово Челановић, с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“.бр.97/16 и 36/19), члана 36. став 2. тачка 23. Статута општине Братунац 

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

Скупштине општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“,бр.3/18), 

Скупштина општине Братунац на другој ванредној сједници одржаној дана  

10.06.2021.године доноси: 
 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЈЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

У ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“ БРАТУНАЦ 

 

Члан 1. 

 

Разрјешавају се чланови Комисије за примопредају дужности директора у ЈУ 

„Центар за социјални рад“  Братунац у следећем саставу: 

 

1. Радмила Николић, дипл. правник - из реда запослених у општинској управи 

Братунац, 

2. Горан Кочевић,дипл. економиста - из реда запослених у општинској управи 

Братунац и 

3. Мирјана Млађеновић,из реда запослених у ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Братунац 

 

Члан 2. 

 

ОвоРјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Братунац“. 

 

 

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е 
 

Одлуком Скупштине општине Братунац број: 01-022-310/21 од 20.09.2021. год. 

(Службени Гласник општине Братунац број:8/21) именована је Комисије за 

примопредају дужности директора у ЈУ „Центар за социјални рад“ Братунац, чији је 

задатак да сходно члану 49. Закона о локалној самоуправи Републике Српске сачини 

записник о примопредаји дужности директора, односно вршиоца дужности директора у 

ЈУ „Центар за социјални рад“ Братунац, који предаје дужност и директора, односно 

вршиоца дужности директора у ЈУ „Центар за социјални рад“ Братунац, који прима 

дужност. 

Како је Рјешењем Скупштине општине Братунац број:01-022-96/22 од 

02.06.2022.године Нада Симић из Братунца, разрјешена дужности в.д. директора у ЈУ 

„Центар за социјални рад“ Братунац, а Рјешењем Скупштине општине Братунац број: 

01-022-97/22 од 02.06.2022. године Бојана Предојевић из Братунца, именована  за 

вршиоца дужности директора у ЈУ „Центар за социјални рад“  Братунац, Комисија је 

била у обавези да најкасније у року од осам дана од дана ступања на снагу претходно 

наведених рјешења, поступи у складу са чланом 49. Закона о локалној самоуправи 

Републике Српске. 



С обзиром на наведено, те чињеницу да Комисија није поступила у складу са 

чланом 49. Закона о локалној самоуправи Републике Српске, одлучено је као у 

диспозитиву овог Рјешења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ : Ово Рјешење је коначно и против истог не постоји 

право жалбе, али се може покренути управни спор код Окружног суда у Бијељини у 

року од 30 дана од дана доношења Рјешења. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                         

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                   ___________________ 

Број:01-022- 124/22 

Братунац,10.06.2022.године                                                      Јово Челановић с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“.бр.97/16 и 36/19), члана 36. став 2. тачка 23. Статута општине Братунац 

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

Скупштине општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“,бр.3/18), 

Скупштина општине Братунац на другој ванредној сједници одржаној дана  

10.06.2021.године доноси: 
 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЈЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

У ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА“ БРАТУНАЦ 

 

Члан 1. 

 

Разрјешавају се чланови Комисије за примопредају дужности директора у ЈУ 

„Туристичка организација“  Братунац у следећем саставу: 

 

1. Радмила Николић, дипл. правник - из реда запослених у општинској управи 

Братунац, 

2. Горан Кочевић,дипл. економиста - из реда запослених у општинској управи 

Братунац и 

3. Александар Зекић, дипл. правник 

 

Члан 2. 

 

ОвоРјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Братунац“. 

 

 

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е 
 

Одлуком Скупштине општине Братунац број:01-022-141/21 од 23.04.2021.год. и 

01-022-283/21 од 20.09.2021. год. (Службени Гласник општине Братунац број:5/21 и 

8/21) именована је Комисије за примопредају дужности директора у ЈУ „Туристичка 

организација“ Братунац, чији је задатак да сходно члану 49. Закона о локалној 

самоуправи Републике Српске сачини записник о примопредаји дужности директора, 

односно вршиоца дужности директора у ЈУ „Туристичка организација“  Братунац, који 

предаје дужност и директора, односно вршиоца дужности директора у ЈУ „Туристичка 

организација“  Братунац, који прима дужност. 

Како је Рјешењем Скупштине општине Братунац број:01-022-98/22 од 

02.06.2022.године Александар Стевић  из Братунца, разрјешен дужности в.д. директора 

у ЈУ „Туристичка организација“  Братунац, а Рјешењем Скупштине општине Братунац 

број: 01-022-99/22 од 02.06.2022. године Хелена Грујић из Братунца, именован  за 

вршиоца дужности директора у ЈУ „Туристичка организација“  Братунац, Комисија је 

била у обавези да најкасније у року од осам дана од дана ступања на снагу претходно 

наведених рјешења, поступи у складу са чланом 49. Закона о локалној самоуправи 

Републике Српске. 

С обзиром на наведено, те чињеницу да Комисија није поступила у складу са 

чланом 49. Закона о локалној самоуправи Републике Српске, одлучено је као у 

диспозитиву овог Рјешења. 



 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ : Ово Рјешење је коначно и против истог не постоји 

право жалбе, али се може покренути управни спор код Окружног суда у Бијељини у 

року од 30 дана од дана доношења Рјешења. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                         

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                   ___________________ 

Број:01-022- 123/22 

Братунац,10.06.2022.године                                                      Јово Челановић с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“.бр.97/16 и 36/19), члана 36. став 2. тачка 23. Статута општине Братунац 

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

Скупштине општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“,бр.3/18), 

Скупштина општине Братунац на другој ванредној сједници одржаној дана  

10.06.2021.године доноси: 
 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЈЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

У ЈЗУ “ДОМ ЗДРАВЉА“ БРАТУНАЦ 

 

Члан 1. 

 

Разрјешавају се чланови Комисије за примопредају дужности директора у ЈЗУ 

„Дом здравља“  Братунац у следећем саставу: 

 

1. Радмила Николић, дипл. правник - из реда запослених у општинској управи 

Братунац, 

2. Горан Кочевић,дипл. економиста - из реда запослених у општинској управи 

Братунац и 

3. Др Данијел Јоветић,из реда запослених у ЈЗУ „Дом здравља“  Братунац 

 

Члан 2. 

 

ОвоРјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Братунац“. 

 

 

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е 
 

Одлуком Скупштине општине Братунац број: :01-022-139/21 од 23.04.2021.год. и 

01-022-324/21 од 20.09.2021. год. (Службени Гласник општине Братунац број:5/21 и 

8/21)именована је Комисије за примопредају дужности директора у ЈЗУ „Дом здравља“ 

Братунац, чији је задатак да сходно члану 49. Закона о локалној самоуправи Републике 

Српске сачини записник о примопредаји дужности директора, односно вршиоца 

дужности директора у ЈЗУ „Дом здравља“ Братунац, који предаје дужност и директора, 

односно вршиоца дужности директора у ЈЗУ „Дом здравља“ Братунац, који прима 

дужност. 

Како је Рјешењем Скупштине општине Братунац број:01-022-94/22 од 

02.06.2022.године Снежана Стојановић из Братунца, разрјешена дужности в.д. 

директора у ЈЗУ „Дом здравља“ Братунац, а Рјешењем Скупштине општине Братунац 

број: 01-022-95/22 од 02.06.2022. године Љиљана Иванчић из Братунца, именована  за 

вршиоца дужности директора у ЈЗУ „Дом здравља“ Братунац, Комисија је била у 

обавези да најкасније у року од осам дана од дана ступања на снагу претходно 

наведених рјешења, поступи у складу са чланом 49. Закона о локалној самоуправи 

Републике Српске. 



С обзиром на наведено, те чињеницу да Комисија није поступила у складу са 

чланом 49. Закона о локалној самоуправи Републике Српске, одлучено је као у 

диспозитиву овог Рјешења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ : Ово Рјешење је коначно и против истог не постоји 

право жалбе, али се може покренути управни спор код Окружног суда у Бијељини у 

року од 30 дана од дана доношења Рјешења. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                         

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                   ___________________ 

Број:01-022- 120/22 

Братунац,10.06.2022.године                                                      Јово Челановић с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“.бр.97/16 и 36/19), члана 36. став 2. тачка 23. Статута општине Братунац 

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

Скупштине општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“,бр.3/18), 

Скупштина општине Братунац на другој ванредној сједници одржаној дана  

10.06.2021.године доноси: 
 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЈЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

У ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ „РАДОСТ“ 

БРАТУНАЦ 

 

Члан 1. 

 

Разрјешавају се чланови Комисије за примопредају дужности директора у ЈУ за 

предшколско васпитање и образовање „Радост“ Братунац у следећем саставу: 

 

1. Радмила Николић, дипл. правник - из реда запослених у општинској управи 

Братунац, 

2. Горан Кочевић,дипл. економиста - из реда запослених у општинској управи 

Братунац и 

3. Светлана Гајић - из реда запослених у ЈУ за предшколско васпитање и 

образовање „Радост“ Братунац 

 

Члан 2. 

 

ОвоРјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Братунац“. 

 

 

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е 
 

Одлуком Скупштине општине Братунац број:01-022-140/21 од 23.04.2021.год. и 

01-022-319/21 од 20.09.2021. год. (Службени Гласник општине Братунац број:5/21 и 

8/21) именована је Комисије за примопредају дужности директора у ЈУ за предшколско 

васпитање и образовање „Радост“ Братунац,чији је задатак да сходно члану 49. Закона о 

локалној самоуправи Републике Српске сачини записник о примопредаји дужности 

директора, односно вршиоца дужности директора у ЈУ за предшколско васпитање и 

образовање „Радост“ Братунац, који предаје дужност и директора, односно вршиоца 

дужности директора у ЈУ за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Братунац, 

који прима дужност. 

Како је Рјешењем Скупштине општине Братунац број:01-022-102/22 од 

02.06.2022.године Иван Томић из Братунца, разрјешен дужности директора у ЈУ за 

предшколско васпитање и образовање „Радост“ Братунац, а Рјешењем Скупштине 

општине Братунац број: 01-022-103/22 од 02.06.2022. године Марко Дамјановић из 

Братунца, именован  за вршиоца дужности директора у ЈУ за предшколско васпитање и 

образовање „Радост“ Братунац, Комисија је била у обавези да најкасније у року од осам 



дана од дана ступања на снагу претходно наведених рјешења, поступи у складу са 

чланом 49. Закона о локалној самоуправи Републике Српске. 

С обзиром на наведено, те чињеницу да Комисија није поступила у складу са 

чланом 49. Закона о локалној самоуправи Републике Српске, одлучено је као у 

диспозитиву овог Рјешења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ : Ово Рјешење је коначно и против истог не постоји 

право жалбе, али се може покренути управни спор код Окружног суда у Бијељини у 

року од 30 дана од дана доношења Рјешења. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                         

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                   ___________________ 

Број:01-022-122/22 

Братунац,10.06.2022.године                                                      Јово Челановић с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“.бр.97/16 и 36/19), члана 36. став 2. тачка 23. Статута општине Братунац 

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

Скупштине општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“,бр.3/18), 

Скупштина општине Братунац на другој ванредној сједници одржаној дана  

10.06.2021.године доноси: 
 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЈЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

У ДОО „МАЛИНА-БРАТУНАЦ“  БРАТУНАЦ 

 

Члан 1. 

 

Разрјешавају се чланови Комисије за примопредају дужности директора у ДОО 

„Малина-Братунац“ Братунац у следећем саставу: 

 

1. Радмила Николић, дипл. правник - из реда запослених у општинској управи 

Братунац, 

2. Горан Кочевић,дипл. економиста - из реда запослених у општинској управи 

Братунац и 

3. Саша Симић, дипл. инжењер пољопривреде 

 

Члан 2. 

 

ОвоРјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Братунац“. 

 

 

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е 
 

Одлуком Скупштине општине Братунац број: 01-022-142/21 од 23.04.2021.год. и 

01-022-292/21 од 20.09.2021. год. (Службени Гласник општине Братунац број:5/21 и 

8/21) именована је Комисије за примопредају дужности директора у ДОО „Малина-

Братунац“ Братунац, чији је задатак да сходно члану 49. Закона о локалној самоуправи 

Републике Српске сачини записник о примопредаји дужности директора, односно 

вршиоца дужности директора у ДОО „Малина-Братунац“ Братунац, који предаје 

дужност и директора, односно вршиоца дужности директора у ДОО „Малина-

Братунац“ Братунац, који прима дужност. 

Како је Рјешењем Скупштине општине Братунац број:01-022-100/22 од 

02.06.2022.године Бранко Млађеновић из Братунца, разрјешен дужности в.д. директора 

у ДОО „Малина-Братунац“ Братунац, а Рјешењем Скупштине општине Братунац број: 

01-022-101/22 од 02.06.2022. године Бојана Варагић из Братунца, именована за вршиоца 

дужности директора у ДОО „Малина-Братунац“ Братунац, Комисија је била у обавези 

да најкасније у року од осам дана од дана ступања на снагу претходно наведених 

рјешења, поступи у складу са чланом 49. Закона о локалној самоуправи Републике 

Српске. 

С обзиром на наведено, те чињеницу да Комисија није поступила у складу са 

чланом 49. Закона о локалној самоуправи Републике Српске, одлучено је као у 

диспозитиву овог Рјешења. 



 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ : Ово Рјешење је коначно и против истог не постоји 

право жалбе, али се може покренути управни спор код Окружног суда у Бијељини у 

року од 30 дана од дана доношења Рјешења. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                         

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                   ___________________ 

Број:01-022-121/22 

Братунац,10.06.2022.године                                                      Јово Челановић с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 36. Статута општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“, бр. 

10/17) ичлана 127. Пословника о раду Скупштине општине Братунац („Службени гласник 

општине Братунац“ бр.3/18.), Скупштина општине Братунац, на првој тематској сједници, 

одржаној дана 07.07.2022. године д о н о с и: 

 

 З А К Љ У Ч А К  

Члан 1. 

 

Именује се Комисија која ће размотрити проблеме у раду у АД „Градска чистоћа“ Братунац у 

сљедећем саставу: 

1. Раденко Васић 

2. Јово Челановић 

3. Славко Стојановић 
 

Члан 2. 

 

Дужност Комисије из члана 1. овог Закључка је да у што краћем периоду изврши увид у 

документацију АД „Градска чистоћа“ Братунац, те сачини Извјештај о раду са приједлогом 

превазилажења проблема и исти достави Скупштини општине Братунац на даље поступање. 

 

Члан 3.  

 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Братунац“  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                             ОПШТИНЕ                      

Број: 01-022- 148/ 22 

Братунац, 07.07.2022. године                                                                 Јово Челановић, с.р.       

 

 



 

На основу члана 36. Статута општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“, бр. 

10/17) ичлана 127. Пословника о раду Скупштине општине Братунац („Службени гласник 

општине Братунац“ бр.3/18.), Скупштина општине Братунац, на првој тематској сједници, 

одржаној дана 07.07.2022. године д о н о с и: 

 З А К Љ У Ч А К  

Члан 1. 

 

Задужује се Савјет за спорт и културу у Скупштини општине Братунац, именован Одлуком 

Скупштине општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“ бр. 6/21 и 9/21) да у 

што скорије вријеме одржи састанак са представницима спортксих клубова на територији 

општине Братунац, како би се размотрили проблеми у расподјели средстава за спорт из буџета 

општине Братунац и како би се представници спортских клубова изјаснили о њиховим 

ствраним потребама за фунционисање сваког спортског клуба појединчно. 

 

Члан 2. 

 

Савјет за Спорт из члана 1. овог Закључка је дужан да након одржаних састанака сачини 

Извјештај о раду са приједлогом превазилажења проблема и исти достави Скупштини општине 

Братунац на даље поступање. 

 

Члан 3.  

 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Братунац“  

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                           ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                 ОПШТИНЕ                      

Број: 01-022- 149/ 22 

Братунац, 07.07.2022. године                                                                 Јово Челановић, с.р.     

 



На основу члана 36. Статута општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“, бр. 

10/17) ичлана 127. Пословника о раду Скупштине општине Братунац („Службени гласник 

општине Братунац“ бр.3/18.), Скупштина општине Братунац, на првој тематској сједници, 

одржаној дана 07.07.2022. године д о н о с и: 

 З А К Љ У Ч А К  

 

Члан 1. 

 

Обавезује се Скупштина општине Братунац да позове Инспекцију за рад, Буџетску инспекцију 

и Главну службу за ревизију јавног сектора Републике Српске, да у оквиру своје надлежности 

изврше контролу законитости аката у општинској управи Братунац. 

 

Члан 2. 

 

Скупштина општине Братунац је дужна да у што краћем периоду позове надлежне инспекције 

из члана 1. ове Одлуке, са захтјевом да се изврши контрола законитости аката из надлежности 

Начелника општине Братунац, контрола пријема радника у општинску управу Братунац, 

контрола извршења буџета општине Братунац, контрола пословних књига, извјештаја, 

евиденција и друге документације која се односи на планирање и коришћење буџетских 

средсатва. 

Члан 3.  

 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Братунац“  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                          ОПШТИНЕ                      

Број: 01-022- 153/ 22 

Братунац, 07.07.2022. године                                                             Јово Челановић с.р. 

 

 



На основу члана 36. Статута општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“, бр. 

10/17) ичлана 127. Пословника о раду Скупштине општине Братунац („Службени гласник 

општине Братунац“ бр.3/18.), поступајући по захтјеву Правобранилаштва Републике Српске – 

сједиште Замјеника Правобраниоца Власеница, бр. Ус-12/2022 од 01.07.2022. године, 

Скупштина општине Братунац, на првој тематској сједници, одржаној дана 07.07.2022. године 

 д о н о с и: 

 З А К Љ У Ч А К  

 

Члан 1. 

Скупштина општине Братунац даје сагласност за повлачење Захтјева за ванредно 

преиспитивање Пресуде Окружног суда у Бијељини, бр. 12 0 У 008990 22 У од 19.04.2022. 

године. 

Члан 2. 

 

Наведени Закључак биће достављен Правобранилаштву Републике Српске – сједиште 

Замјеника Правобраниоца Власеница на даље поступање. 

 

Члан 3.  

 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Братунац“  

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                           ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                ОПШТИНЕ                      

Број: 01-022- 152/ 22 

Братунац, 07.07.2022. године                                                                   Јово Челановић, с.р.            

 

 

 


