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С А Д Р Ж А Ј 

АКТИ СКУПШТИНЕ 
 

1. OДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ 

ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА УПРАВНИХ ОДБОРА, ЈАВНИХ УСТАНОВА ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ОПШТИНА 

2. ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ПО 

ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНИХ ОДБОРА И 

ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ УСТАНОВА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

3. ОДЛУКА О ОБАВЉАЊУ ФУНКЦИЈЕ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ПРОФЕСИОНАЛНО 

4. ОДЛУКА О ДЕЛЕГИРАЊУ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

РАДИ ОБАВЕЗЕ ПРИСУСТВОВАЊА ЗАКЉУЧЕЊУ БРАКА 

5. ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ПОВЈЕРАВАЊУ ПИЈАЦЕ НА 

УПРАВЉАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ“АД ГРАДСКА 

ЧИСТОЋА“БРАТУНАЦ 

6. ОДЛУКА О ПОВЈЕРАВАЊУ ПИЈАЦЕ НА УПРАВЉАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ ЈУ „ДОМ КУЛТУРЕ“ БРАТУНАЦ 

7. РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈЗУ“ДОМ ЗДРАВЉА“БРТУНАЦ 

8. РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈУ“ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАД“БРАТУНАЦ 

9. РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈУ“НАРОДНА БИБЛИОТЕКА“БРАТУНАЦ 

10. РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И 

ОБРАЗОВАЊЕ“РАДОСТ“БРАТУНАЦ 

11. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈЗУ“ДОМ ЗДРАВЉА“БРАТУНАЦ 

12. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈУ „ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАД“БРАТУНАЦ 

13. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈУ“НАРОДНА 

БИБЛИОТЕКА“БРАТУНАЦ 

14. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 

И ОБРАЗОВАЊЕ“РАДОСТ“БРАТУНАЦ 

15. ЗАКЉУЧАК БРОЈ:01-022-158/15 ОД 30.10.2015.ГОД. 

 

 

АКТИ НАЧЕЛНИКА 

 

1. ОДЛУКА О ОБАВЕЗИ ПОТПИСИВАЊА ИЗЈАВЕ КОЈОМ СЕ РЕГУЛИШЕ ПИТАЊЕ 

СУКОБА ИНТЕРЕСА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ БРАТУНАЦ 

2. ОДЛУКА О ИЗРАДИ И ПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА 

3. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА КАПИТАЛА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

У АД „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“БРАТУНАЦ 

 

 

 

 

 

 

 
 



На основу члана 8..Алинеја 11.Закона о министарским,Владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,број:41/03), 
члана 33. Статута општине Братунац-пречишћен текст („Службени билтен општине 
Братунац“, бр.04/05), Скупштина општине Братунац на сједници одржаној дана 
30.10.2015.године доноси: 

 

О  Д  Л  У  К  У 
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА 

УПРАВНИХ ОДБОРА,ЈАВНИХ УСТАНОВА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА 

 
 

Члан 1. 
 Расписује се јавни конкурс за именовање: 

- Директора и три члана Управног одбора ЈЗУ“Дом здравља“Братунац, 
- Директора и три члана Управног одбора ЈУ“Народна библиотека“ Братунац 
- Директора и три члана Управног одбора ЈУ“Центар за социјални рад“Братунац 
- Директора и три члана Управног одбора ЈУ“Дом културе“ Братунац 
- Директора и пет чланова Управног одбора ЈУ за предшколско васпитање и 

образовање „Радост“ Братунац 
- Три члана Управног одбора ЈУ „Туристичка организација“ Братунац 

 
Члан 2. 

 Општи и посебни услови за именовање директора и чланова Управних одбора 
регулисани су Статутима јавних установа чији је оснивач општина Братунац. 
 

Члан 3. 
 Јавни конкурс за именовање директора и чланова Управних одбора јавних 
установа чији је оснивач општина Братунац чини саставни део ове Одлуке, а објавиће 
се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и у дневном листу Глас Српске. 
 Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана последњег 
објављивања једном од јавних гласила из става 1. Овог члана. 
 

Члан 4. 
 Поступак спровођења конкурса укључујући прегледе приспјелих пријава, 
интервју и предлагање кандидата извршиће Комисија за избор по јавном конкурсу за 
именовање директора и чланова Управних одбора Јавних установа чији је оснивач 
општина Братунац коју ће именовати Скупштина општине Братунац. 
 

Члан 5. 
 За спровођење ове Одлуке задужује се Стручна служба Скупштине општине 
Братунац да у року од осам дана од дана доношења ове одлуке конкурс објави у јавним 
гласилима. 
                                                                    

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „ Службеном 
билтену“општине Братунац. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                           ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ         Јусуповић Ћазим  с.р. 
     БРАТУНАЦ                                                                                                                                       
Број:01-022-144 /15                                                                               
Братунац, 30.10.2015.год. 

 



 На основу члана 9. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 33. 
Статута општине Братунац („Службени билтен општине Братунац“, број 4/05) и члана 
108. Пословника о раду Скупштине општине Братунац („Службени билтен општине 
Братунац“, број 7/05), Скупштина општине Братунац на 17. редовној сједници одржаној 
дана 30.10.2015. године доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 
о именовању Комисије за спровођење поступка  по Јавном конкурсу  

за именовање  чланова Управних одбора и директора јавних установа чији је оснивач 

општина Братунац 

 
I 
 

Именује се Комисија за спровођење поступка  по Јавном конкурсу за 
именовање  чланова Управних одбора и директора јавних установа чији је оснивач 
општина Братунац  у саставу: 

1. Јоветић Драган, из Братунца 
2. Лончаревић Миодраг, из Братунца  
3. Мркаја Славиша, из Братунца  
4. Николић Радмила, из Братунца  
5. Радовић Раденко из Братунца,  

 
 

II 

 
Задатак Комисије је да по затварању Јавног конкурса поднесе писани извјештај 

надлежном органу, у којем наводи све релевантне податке за свако лице које је 
поднијело захтјев по јавном конкурсу. 

У наведеном извјештају конкурсна комисија врши класификацију кандидата на 
оне који испуњавају услове тражене јавним конкурсом и на оне који не испуњавају 
услове. 
 Са кандидатима који испуњавају услове јавног конкурса конкурсна комисија 
обавља интервју, након чега сачињава ранг листу са редослиједом кандидата према 
успјеху постигнутом на интервју и исту доставља надлежном органу. 
 

III 
Административно-техничке послове за потребе Комисије обављаће Стручна 

служба Скупштине општине. 
 

IV 

 
Комисија престаје са радом даном именовања чланова Управних одбора и 

директора у Јавним установама чији је оснивач општина Братунац.. 
 

V 

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

билтену општине Братунац“. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                      
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ             Предсједник СО-е Братунац 
Број: 01-022-145/15                         Ћазим Јусуповић с.р.                                              
Датум: 30.10. 2015. године                                                                
       



  
На основу члана 2. Закона о статусу функционера јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр.96/05) и  чл.36.сав 6. 
Статута општине Братунац-пречишћен текст („Службени Билтен општине 
Братунац“,бр.04/05), Скупштина општине Братунац, на  сједници одржаној дана 
30.10.2015.године , д о н о с и 
 
                                                                                                     

О  Д   Л   У  К  У 
О ОБАВЉАЊУ ФУНКЦИЈЕ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ПРОФЕСИОНАЛНО 

 

 

Члан 1. 

 

 
 Овом Одлуком утврђује се да  Потпредсједник Скупштине општине 
Братунац ову функцију обавља професионално. 
 
 

Члан 2. 

 

 
 Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о обављању 
функције потпретсједника Скупштине општине волонтерски број:01-022-69/14 
од 20.06.2014.године. 
 
 

Члан 3. 
 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 
билтену општине Братунац“. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                             ОПШТИНЕ 
Број: 01-022-146 /15                                                           
Датум: 30.10.2015.год.                                                       Ћазим Јусуповић,с.р. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                               



На основу члана 22. Породичног закона ( „ Службени гласник Републике 
Српске “ број: 54/02 и 41/08 ), 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  („ Службени билтен општине Братунац, 
број: 4/05), Скупштина општине Братунац на сједници одржаној дана 
30.10.2015,године, д о н и ј е л а   је  
 

 

О Д Л У К У 
О ДЕЛЕГИРАЊУ  ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ РАДИ 

ОБАВЕЗЕ  ПРИСУСТВОВАЊА ЗАКЉУЧЕЊУ БРАКА  

 

I 

 
 Овом одлуком се , у складу са чланом 14.,22., и 27. Породичног закона 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 54/02 и 41/08) утврђује обавеза 
присуствовања делегираних одборника Скупштине општине Братунац 
закључењу брака, потписивања у матичну књигу вјенчаних и проглашавања 
закључења брака у матичној служби и на другим мјестима која покривају 
матична подручја општине Братунац. 
 

II 
 
За обавезе одборника из члана 1.ове Одлуке, код закључења брака 

делегирају се oви одборници Скупштине општине Братунац, следећим редом. 
1. Миладин Јокић, 
2. Раденко Милановић, 
3. Мирјана Млађеновић 
4. Видоје Зарић, 
5. Ћазим Јусуповић 
6. Сејад Мехмедовић 
7. Заиб Захировић 
8. Фехим Смаиловић 
9. Бојан Трнинић 
10. Миодраг Лончаревић 
11. Бранислав Тришић 
12. Саво Вулић 
13. Рајко Илић 
14. Бранко Млађеновић 
15. Адил Османовић 
16. Славиша Мркаја 
17. Жаклина Ћирковић 
18. Брано Ђурић 
19. Младен Тешић 
20. Владан Продановић 
21. Драган Јоветић 

III 
 

  Надлежни матичар дужан је да упути позив одборнику, одмах по пријему 
захтјева за закључење брака и утврђивању датума, времена и мјеста закључења 
брака. 
  



 
 

Позив се упућује одборнику у складу са утврђеним редоследом из става 
2. ове Одлуке, а у случају немогућности одборника да присуствује вјенчању, 
матичар позива следећег са листе. 

 
IV 

 
 Матичари су дужни да се придржавају прописаног реда, уз висок степен 
међусобне сарадње и координације, а у року од три дана од дана закључења 
брака записник о присутвовању одборника доставља се Стручној служби 
Скупштине општине Братунац. 

 
V 

 
 
 Овa Одлука ступа на снагу даном доношења, а обајвиће се у „ 
Службеном билтену општине Братунац“. 

 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                             ОПШТИНЕ 
Број: 01-022-147 /15                                                           
Датум: 30.10.2015.год.                                                       Ћазим Јусуповић,с.р. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 На основу члана 30.Алинеја 11.Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.101/04,42/05 ,118/05 и 98/13), члана 
33. Статута општине Братунац-пречишћен текст („Службени билтен општине 
Братунац“, бр.04/05), Скупштина општине Братунац на сједници одржаној дана 
30.10.2015.године доноси: 
                                                                                                   

 
 

О  Д  Л  У  К  У   
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ПОВЈЕРАВАЊУ ПИЈАЦЕ НА 

УПРАВЉАЊЕ,КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ „АД ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БРАТУНАЦ 
 
 

 
Члан 1. 

 
 Даном доношења ове Одлуке престаје да важи Одлука о повјеравању 
пијаце на управљање,коришћење и одржавање АД „Градска чистоћа“ Братунац 
број:01-022-282/13 од 24.12.2013.године којом је повјерена пијаца на 
управљање,кориштење и одржавање АД“Градска чистоћа“Братунац. 
 
 

Члан 2. 
 

 Горе наведена Одлука престаје да важи из разлога што посебном 
одлуком  није утврђена накнада за кориштење пијаце, јер од стране АД“Градска 
чистоћа“Братунац нису достављани мјесечни финансијски извјештаји о 
пословању пијаце ,општини Братунац. 

 
 

Члан 3. 
 
 Обавезује се начелник општине да по истеку отказног рока из Уговора о 
уступању на кориштење пијаце закљученом са АД“Градска чистоћа“Братунац 
раскине овај уговор. 
 
 

Члан 4. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „ Службеном 
билтену“општине Братунац. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                            
Број:01-022-156 /15                                                                                          Јусуповић Ћазим,с.р. 
Братунац, 30.10.2015.год. 

 

 

 

 

 
 



              На основу члана 10. Закона о комуналним дјелатностима („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 124/11), чл.14. алинеја 7. и чл. 30. алинеја 11. 
Закона о локалној самоуправи „Службени гласник Републике Српске“, бр.: 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 33. Статута општине Братунац – 
Пречишћени текст („Службени билтен општине Братунац“, број: 4/05), 
Скупштина општине Братунац, на сједници одржаној дана 30.10.2015. године,     
д о н о с и : 

 

 

О Д Л У К У  
О ПОВЈЕРАВАЊУ ПИЈАЦЕ НА УПРАВЉАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈУ 

„ДОМ КУЛТУРЕ“ БРАТУНАЦ 

 
 

1. 

 

  Скупштина општине Братунац повјерава на управљање, коришћење и 
одржавање Јавној установи „Дом културе“ Братунац, простор зелене и робне 
пијаце са припадајућим садржајима, као и затворени простор за продају 
млијечних производа са припадајућим мокрим чвором и канцеларијом, на начин 
регулисан овом Одлуком. 

 
2. 

 
              Управљање, коришћење и одржавање пијаце подразумијева комунално 
опремање, одржавање и организацију обављања промета пољопривредним, 
прехрамбеним и другим производима на отвореним и затвореним просторима 
који су за то намијењени. 
 

3. 

 
              Непокретности из тачке 1. ове Одлуке повјеравају се на управљање, 
коришћење и одржавање искључиво у сврху обављања дјелатности тржнице на 
мало – пијаце, у складу са одредбама Закона о трговини и подзаконским 
прописима. 

 

4. 

 

              Јавна установа  је дужна:  
- обезбиједити пружање услуга из тачке 3. ове Одлуке у складу са законом, 

у интересу грађана општине Братунац; 
- додијељеном непокретношћу и припадајућом инфраструктуром 

управљати као добар привредник; 
- вршити текуће одржавање додијељене непокретности и припадајуће 

инфраструктуре; 
- плаћати све комуналне и друге обавезе које настану коришћењем 

предметног комуналног објекта и инфраструктуре; 
- утврдити пијачни ред (тржна правила за продају робе, начин излагања 

робе, одржавање просторија и опреме) и доставити Начелнику општине 
на сагласност; 

- предузимати и друге мјере и радње којима се обезбјеђује континуиран и 
несметан рад пијаце, у складу са прописима, по сопственој иницијативи 
или на захтјев Начелника општине. 



5. 

 
              Средства наплаћена од пружања услуга јавна установа је дужна 
користити намјенски, искључиво за потребе обављања дјелатности из тачке 3. 
ове Одлуке (текуће одржавање, комуналне идруге дажбине и други трошкови у 
вези са организовањем рада пијаце). 
  

6. 

 

              Јавна установа нема права располагања, отуђења, заснивања хипотеке и 
другог терета, као и давања у закуп простора из тачке 1. ове Одлуке.  

              Јавна установа не може вршити промјене намјене повјереним објектима 
и земљишту, без сагласности Скупштине општине Братунац. 
 

7. 

 

              Повјеравање на управљање, коришћење и одржавање пијачног простора 
из тачке 1. ове Одлуке неће се укњижити у катастарској и земљишно-књижној 
евиденцији. 

 
8. 

 

              Начелник општине Братунац ће у име оппштине закључити уговор са 
ЈУ „Дом Културе“ Братунац о додјели пијаце на управљање, коришћење и 
одржавање, у складу са овом Одлуком. 

 

9. 

 
             Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Oдлука o повјеравању 
пијаце на  управљање,кориштење и одржавање АД „Градска чистоћа“ Братунац, 
бр.01-022-282/13 од  24.12.2013. године. 
 

10. 

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

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНАОПШТИНЕ                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

БРАТУНАЦ                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Број: 01-022-157/15                                                                    
Братунац, 30.10.2015. год.                                                 Ћазим Јусуповић с.р.  
 
 
 
 
 



             На основу  члана 73. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 106/09), члана 18. став 2. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), 
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 („Службени билтен општине Братунац“, број: 4/05), ) и члана 108. 
Пословника Скупштине општине Братунац («Службени билтен општине Братунац«, 

број 07/05 и 4/08), Скупштина општине Братунац на својој сједници одржаној 
дана 30.10.2015. године   д о н о с и 
                                                                                                                       

РЈЕШЕЊЕ 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА   ЈЗУ „ДОМ  ЗДРАВЉА“ БРАТУНАЦ 

 

        1.Разрјешава се дужности директора   ЈЗУ „Дом здравља“  Братунац 
  СТОЈАНОВИЋ СНЕЖАНА,доктор специјалиста   са даном 30.10.2015.год.  
због истека мандата. 
        2.Ово Рјешење  ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
„Службеном билтену Братунац“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Стојановић Снежана именована је за директора ЈЗУ»Дом здравља» 
Братунац, рјешењем Скупштине општине Братунац број:01-022-15/14 од 
10.02.2014.године,по основу расписаног конкурса за избор и именовање 
директора и чланова Управних одбора јавних установа чији је оснивач општина 
Братунац и Командира професионалне ватрогасне јединице Братунац број:01-
022-28/11 од 15.02.2011.године. 
 Како је именованој по расписаном конкурсу  истекао мандат неопходно 
је  исту разрешити дужности директора.И ако је Скупштина општине Братунац 
након судског поступка који је водила именована, именовану на мјесто 
директора поставила  по судској пресуди, иста се разрешава дужности 
директора из разлога што је истекао период од четири године од дана 
расписивања конкурса за директора ове установе.Разрјешење врши са даном 
одржавања сједнице Скуштине општине. Скупштина општине је у обавзи 
донијети Одлуку о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 
директора ЈЗУ «Дом здравља» Братунац и у складу са Законом именовати 
вршиоца дужности директора до окончања поступка јавне конкуренције.На 
основу напред наведеног Комисија за избор и именовање и мандатско-
имунитетска комисија на сједници одржаној дана 30.10.2015.године је утврдила 
приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини доношење 
рјешења као у приједлогу. Скупштина општине Братунац на седамнаестој 
редовној сједници одржаној дана 30.10.2015.године  донијела је рјешење као у 
диспозитиву. 
 Правна поука: Ово рјешење је коначно и против њега се неможе уложити 
жалба , али се може тужбом покренути управни спор код Окружног суда у 
Бијељини у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
БРАТУНАЦ 
Број: 01-022-148/15                                                                Ћазим Јусуповић с.р. 
Братунац, 30.10.2015.године 



На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби («Службени 
гласник Републике Српске«, број 68/07), а у вези члана 20. Статута Јавне 
установе Центар за социјални рад Братунац ,члана 33. Статута општине 
Братунац – пречишћени текст («Службени билтен општине Братунац«, број 
04/05) и члана 108. Пословника Скупштине општине Братунац («Службени 
билтен општине Братунац«, број 04/05), Скупштина општине Братунац на својој 
сједници одржаној дана 30.10.2015. године д о н о с и 

 
                                                                                                                     

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА  

ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“ БРАТУНАЦ 

 

 

        1.Разрјешава се дужности директора   ЈУ „Центар за социјални рад“  
Братунац ЧЕДОМИР ПАВЛОВИЋ, са даном 30.10.2015.године, због истека 
мандата на који је биран. 

   2.Ова  Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
„Службеном билтену Братунац“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Павловић Чедомир именован је за директора ЈУ «Центар за социјални 
рад» Братунац, рјешењем Скупштине општине Братунац број:01-022-216/11 од 
28.07.2011.године. 
 Како је именованом са даном 28.07.2015.године истекао мандат у 
трајању од четири године на који је именован ,неопходно је истог  разрешити 
дужности директора и то са даном одржавања сједнице Скупштине општине, 
донијети Одлуку о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 
директора ове установе  и у складу са Законом именовати вршиоца дужности 
директора до окончања поступка јавне конкуренције.На основу напред 
наведеног Комисија за избор и именовање и мандатско-имунитетска комисија 
на сједници одржаној дана 30.10.2015.године је утврдила приједлог рјешења као 
у диспозитиву и предложила Скупштини доношење рјешења као у приједлогу. 
Скупштина општине Братунац на седамнаестој редовној сједници одржаној 
дана 30.10.2015.године  донијела је рјешење као у диспозитиву. 
 Правна поука: Ово рјешење је коначно и против њега се неможе уложити 
жалба , али се може тужбом покренути управни спор код Окружног суда у 
Бијељини у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
БРАТУНАЦ 
Број: 01-022- 149/15                                                                Ћазим Јусуповић,с.р. 
Братунац, 30.10.2015.године 
 

 

 

 



 

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07), члана 53. Закона о библиотечкој дјелатности ( 
„Службени гласник Републике Српске“, број 52/01,39/03 и 112/08) а у вези 
члана 18.Статута Јавне установе „Народна библиотека“ Братунац, члана 33. 
Статута Општине Братунац – пречишћен текст ( „Службени билтен општине 
Братунац“, број 4/05) и члана 108. Пословника Скупштине општине Братунац – 
пречишћен текст ( „Службени билтен општине Братунац“, број 
4/05),Скупштина општине Братунац на својој сједници одржаној дана 
30.10.2015. године д о н о с и  

                                                                                                         
Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА  

ЈУ „НАРОДНА БИБЛИОТЕКА“ БРАТУНАЦ 

 

 

        1.Разрјешава се дужности директора   ЈУ „Народна библиотека“  
Братунац, 
СЛАВОЉУБ МЛАЂЕНОВИЋ,са даном 30.10.2015.године,  због истека мандата 
на који је биран. 
 
        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 
 
 Славољуб Млађеновић именован је за директора ЈУ»Народна 
библиотека» Братунац, рјешењем Скупштине општине Братунац број:01-022-
219/11 од 28.07.2011.године. 
 Како је именованом са даном 28.07.2015.године истекао мандат у 
трајању од четири године на који  је именован,неопходно је истога разрешити 
дужности директора и то са даном одржавања сједнице Скупштине општине, 
донијети Одлуку о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 
директора ЈУ «Народна библиотека» Братунац и у складу са Законом именовати 
вршиоца дужности директора до окончања поступка јавне конкуренције.На 
основу напред наведеног Комисија за избор и именовање и мандатско-
имунитетска комисија на сједници одржаној дана 30.10.2015.године је утврдила 
приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини доношење 
рјешења као у приједлогу. Скупштина општине Братунац на седамнаестој 
редовној сједници одржаној дана30.10.2015.године  донијела је рјешење као у 
диспозитиву. 
 Правна поука: Ово рјешење је коначно и против њега се неможе уложити 
жалба , али се може тужбом покренути управни спор код Окружног суда у 
Бијељини у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
БРАТУНАЦ 
Број: 01-022-150/15                                                     Ћазим Јусуповић,с.р. 
Братунац, 30.10.2015.год. 



На основу члана 18. Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07), члана 81. Закона о предшколском васпитању и 
образовању („Службени гласник Републике Српске“ број: 79/15), члана 33. 
Статута Општине Братунац – пречишћен текст ( „Службени билтен општине 
Братунац“, број 4/05) и члана 108. Пословника Скупштине општине Братунац – 
пречишћен текст ( „Службени билтен општине Братунац“, број 
4/05),Скупштина општине Братунац на својој сједници одржаној дана 
30.10.2015. године  д о н о с и 

                                                                                                                       

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА  

ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ „РАДОСТ“ 

БРАТУНАЦ 

 

 

       1.Разрјешава се дужности директора ЈУ за предшколско васпитање и 
образовање“Радост“  Братунац ЈАДРАНКА МАГАЗИН, са даном 
30.10.2015.године,  због истека мандата на који је бирана. 
 

 2.Овo Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
„Службеном билтену Братунац“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Магазин Јадранка именована је за директора ЈУ за предшколско 
васпитање и образовање «Радост» Братунац, рјешењем Скупштине општине 
Братунац број:01-022-217/11 од 28.07.2011.године. 
 Како је именованој са даном 28.07.2015.године истекао мандат у трајању 
од четири године на који је именована ,неопходно је исту  разрешити дужности 
директора и то са даном одржавања сједнице Скупштине општине, донијети 
Одлуку о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора ове 
установе  и у складу са Законом именовати вршиоца дужности директора до 
окончања поступка јавне конкуренције.На основу напред наведеног Комисија за 
избор и именовање и мандатско-имунитетска комисија на сједници одржаној 
дана 30.10.2015.године је утврдила приједлог рјешења као у диспозитиву и 
предложила Скупштини доношење рјешења као у приједлогу. Скупштина 
општине Братунац на седамнаестој редовној сједници одржаној дана 
30.10.2015.године  донијела је рјешење као у диспозитиву. 
 Правна поука: Ово рјешење је коначно и против њега се неможе уложити 
жалба , али се може тужбом покренути управни спор код Окружног суда у 
Бијељини у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
БРАТУНАЦ 
Број: 01-022-151/15                                                          Ћазим Јусуповић с.р. 
Братунац, 30.10.2015.године 
 

 

 



 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 избор, именовање  и 
мадатско-имунитетска питања , Скупштина општине Братунац на сједници 
одржаној дана 30.10.2015.године, доноси  
                                                                                                                              
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА  

ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ БРАТУНАЦ 

 

1. 

 

 За вршиоца дужности директора ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА Братунац именује 
се Др Милијан Вујић са 30.10.2015.године, на период до завршетка поступка 
јавне конкуренције за избор и именовање директора установе. 

 

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 
 

Како је Стојановић Снежана  досадашњи директор разрешена дужности 
због истека мандата на који је бирана , неопходно је именовати вршиоца 
дужности директора до завршетка поступка јавне конкуренције у складу са 
законом. 

Комисија за избор и именовање и мандатко-имунитетска комисија је на 
сједници одржаној дана 30.10.2015.године разматрала приједлоге кандидата за 
вршиоце дужности директора ове установе и за вршиоца дужности директора 
предложила Др Милијана Вујића . 

Скупштина општине је на сједници одржаној дана 30.10.2015.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 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: 01-022-152/15                          
Братунац,30.10.2015.године              Ћазим Јусуповић,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 избор, именовање  и 
мадатско-имунитетска питања , Скупштина општине Братунац на сједници 
одржаној дана 30.10.2015.године, доноси  
                                                                                   
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА  

ЈУ „ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“ БРАТУНАЦ 

 

1. 

 

 За вршиоца дужности директора ЈУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
Братунац именује се Чедомир Павловић ,са 30. 10.2015.године, на период до 
завршетка поступка јавне конкуренције за избор и именовање директора 
установе. 
 

2. 

 
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 
 
Како је Чедомир Павловић досадашњи директор разрешена дужности 

због истека мандата на који је бирана , неопходно је именовати вршиоца 
дужности директора до завршетка поступка јавне конкуренције у складу са 
законом. 

Комисија за избор и именовање и мандатко-имунитетска комисија је на 
сједници одржаној дана 30.10.2015.године разматрала приједлоге кандидата за 
вршиоце дужности директора ове установе и за вршиоца дужности директора 
предложила Чедомир Павловић . 

Скупштина општине је на сједници одржаној дана 30.10.2015.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 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: 01-022-153/15                          
Братунац,30.10.2015.године         Ћазим јусуповић ,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 избор, именовање  и 
мадатско-имунитетска питања , Скупштина општине Братунац на сједници 
одржаној дана 30.10.2015.године, доноси                                                                         
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е   
О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА  

ЈУ „НАРОДНА БИБЛИОТЕКА“ БРАТУНАЦ 

 

 

1. 

 

 За вршиоца дужности директора ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА Братунац 
именује се Славољуб Млађеновић,са 30.10.2015.године на период до завршетка 
поступка јавне конкуренције за избор и именовање директора установе. 
 

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 
 

Како је Млађеновић Славољуб досадашњи директор разрешена дужности 
због истека мандата на који је бирана , неопходно је именовати вршиоца 
дужности директора до завршетка поступка јавне конкуренције у складу са 
законом. 

Комисија за избор и именовање и мандатко-имунитетска комисија је на 
сједници одржаној дана 30.10.2015.године разматрала приједлоге кандидата за 
вршиоце дужности директора ове установе и за вршиоца дужности директора 
предложила Славољуба Млађеновића . 

Скупштина општине је на сједници одржаној дана 30.10.2015.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 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: 01-022-154/15                          
Братунац,30.10.2015.године       Ћазим Јусуповић ,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 избор, именовање  и 
мадатско-имунитетска питања , Скупштина општине Братунац на сједници 
одржаној дана  30.10.2015.године, доноси  
                                                                                                                      

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА  

ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ „РАДОСТ“ 

БРАТУНАЦ 

 

1. 

 

 За вршиоца дужности директора ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 
И ОБРАЗОВАЊЕ „РАДОСТ“ Братунац именује се Jaдранка Магазин са 
30.10.2015.године, на период до завршетка поступка јавне конкуренције за 
избор и именовање директора установе. 
 

2. 
 

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 
 

Како је Јадранка Магазин досадашњи директор разрешена дужности због 
истека мандата на који је бирана са 30.10.2015.године, неопходно је именовати 
вршиоца дужности директора до завршетка поступка јавне конкуренције у 
складу са законом. 

Комисија за избор и именовање и мандатко-имунитетска комисија је на 
сједници одржаној дана 30.10.2015.године разматрала приједлоге кандидата за 
вршиоце дужности директора ове установе и за вршиоца дужности директора 
предложила Јадранку Магазин . 

Скупштина општине је на сједници одржаној дана30.10.2015.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 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: 01-022-155/15                          
Братунац,30.10.2015.године           Ћазим Јусуповић,с.р.            

 
 



 
 На основу члана 108. Пословника општине Братунац („Службени билтен 
општине Братунац“,број:07/05 и 4/08), Скупштина општине Братунац на 
сједници одржаној дана 30.10.2015.године , д о н о с и 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

 
 Поводом учесталих и крајње неморалних покушаја појединаца да путем 
притисака, уцјена и наговоравања промјене свијест и размишљање поједних 
одборника у Скупштини општине Братунац како би прешли у неку другу 
већину, Скупштина општине најоштрије осуђује понашање таквих виновника, 
те тражи од релевантних институција система да под хитно реагују и до краја 
изтраже све радње које и за рад чијег интереса ангажовао и довео одређене 
особе путем притисака и других нечасних радњи утиче на легално изабране 
представнике народа и самим тим прекроји вољу народа. 
 
 Скупштина општине Братунац до засиједања наредне Скупштине 
захтијеваће од релевантних институција да достави овој Скупштини 
Информацију о истрази и лицима који су у тој нечасној радњи учествовали, како 
би Скупштина из свог домена предузела одговарајуће мјере. 
 
 

II 
 
 Oвај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
„Службеном Билтену општине Братунац“. 
 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
СКУПШТИНA ОПШТИНЕ                                                                                              
Број:01-022-158 /15                                                                    Јусуповић Ћазим с.р. 
Братунац, 30.10.2015.год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

-НАЧЕЛНИК- 
Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41-03-37: 

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

 

 
Број: 02-020-303/15 
Братунац,25.08.2015.год. 
 

На основу члана 52. став (4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“ број 39/14) и члана 3. став (2) тачка а) подтачка 5) Упутства за припрему модела 
тендерске документације и понуда („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14) и чл.50 Статута 
општине Братунац-пречишћен текст (Сл.Билтен општине Братунац бр.04/2005), 
Начелник општине доноси: 

 
 

О Д Л У К У 
О ОБАВЕЗИ ПОТПИСВАЊА ИЗЈАВЕ КОЈОМ СЕ РЕГУЛИШЕ ПИТАЊЕ СУКОБА 

ИНТЕРЕСА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

БРАТУНАЦ 
 
 

Члан 1. 
 

Начелник општине Братунац, као овлаштено лице за заступање Општинске 
управе Братунац, обавезан је на почетку сваке календарске године, а најкасније до 15 
јануара текуће године,  дати и потписати Изјаву везано за околности из члана 52. став 
(4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), а у вези са чланом 
3. став (2) тачка а) подтачка 5) Упутства за припрему модела тендерске документације 
и понуда („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14). 
 

 

Члан 2. 
 

Изјава се даје у циљу адекватне припреме и израде тендерских документација у 
поступцима јавних набавки предвиђених Планом јавних набавки општине Братунац, а 
ради омогућавања да саставни елемент сваке тендерске документације Општинске 
управе Братунац буде и сачињени попис привредних субјеката који су искључени из 
поступака јавне набавке због постојања сукоба интереса или навођења, у тендерским 
документцијама Општинске управе Братунац, да такви субјекти не постоје. 
 
 

Члан 3. 
 
Изјава из члана 1. ове Одлуке даје се на образцу изјаве која је прилог и саставни 

дио ове Одлуке. 
 

 

 



 

Члан 4. 

 
Начелник општине се обавезује на правовремену пријаву сваке промјене у 

смислу одредбе члана 52. став (4) тачка а) и б) Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник БиХ“ број 39/14). 

Начелник општине сноси пуну одговорност у случају давања неистинитих или 
непотпуних података. 

 
 

Члан 5. 

 
          Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном 
Билтену општине Братунац. 
 
 
 
                                                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ИЗ ЧЛАНА 3 ОДЛУКЕ О ОБАВЕЗИ ПОТПИСВАЊА ИЗЈАВЕ КОЈОМ СЕ 
РЕГУЛИШЕ ПИТАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ 
 

_________________________ 
(име и презиме) 

 
Ја,___________________________________________,рођ:__________________ у 

__________________ ЈМБ________________________, обављајући дужност Начелника општине 
Братунац, под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 52. став 
(4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14) и чланом 3. став (2) тачка а) 
подтачка 5) Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда („Службени 
гласник БиХ“ бр. 90/14), дајем сљедећу: 
 

И  З  Ј  А  В  У 
 
I 

 
У складу са чланом 52. став (4) тачка а) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник БиХ“ број 39/14), изјављујем да обављам управљачке послове у привредном 
субјекту: 
1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 
3. итд. 
због чега општина Братунац не смије закључивати уговоре о јавној набавци с 
наведеним  привредним субјектом. 

II 
 

У складу са чланом 52. став (4) тачка б) Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник БиХ“ број 39/14), изјављујем да сам власник пословног удјела, дионица 
односно других права на основу којих учествујем у управљању, односно у капиталу с 
више од 20%  у привредном субјекту:  
1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 
3. итд. 
због чега општина Братунац не смије закључивати уговоре о јавној набавци с 
наведеним  привредним субјектом. 

III 
 

Изјављујем  да, у односу на моју личност, нема привредних субјеката са којима 
општина Братунац не смије закључивати уговоре о јавној набавци у смислу члана 52. 
став (4) тачка а) и б) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), 
тј. да не обављам управљачке послове ни у једном привредном субјекту, нити сам 
власник пословног удјела, дионица односно других права на основу којих би 
учествовао у управљању, односно у капиталу с више од 20%  у привредном субјекту. 
 

Изјављујем да сам свјестан правних посљедица у вези с давањем неистинитих 
или непотпуних података, те да ћу благовремено пријавити сваку промјену у смислу 
члана 52. став (4) тачка а) и б) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ 
број 39/14) . 

 
У______________________ године. 

_______________________ 
 Име и Презиме 

______________________ 
Потпис 

НАПОМЕНА: у складу са околностима конкретног случаја Начелник општине ће у својој изјави 
навести само тачку која се односи на њега. 



 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

-НАЧЕЛНИК- 
Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41-03-37:  

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

 
Број: 02-020-330/15 
Датум:15.10.2015.год. 
 
 
 На основу члана 43. и члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(Сл.Гласник РС бр.101/04, 42/05,118/05 и 98/13) и чл.50 Статута општине 
Братунац-пречишћен текст (Сл.Билтен општине Братунац бр.04/2005), Начелник 
општине  доноси: 
 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ И ПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком приступа се изради  и провођењу  Плана интегритета 
општине Братунац. 

 

Члан 2. 

 Израда Плана интегритета општине Братунац вршиће се у сарадњи са 
Удружењем за борбу против корупције „Transparency International“ у БиХ у 
оквиру пројекта „Јачање интегритета у локалним самоуправама“.  

 

Члан 3. 

 Посебним рјешењем Начелника општине именоваће се радна група и 
координатор радне групе који ће бити задужени за израду и провођење Плана 
интегритета. 
 

Члан 4. 

 Израда Плана интегритета вршиће се у периоду од 12 мјесеци, почев од 
дана доношења ове Одлуке.  

 

 

 

 



 

Члан 5. 

 Креирани План интегритета доставиће се Удружењу за борбу против 
корупције „Transparency International“ БиХ на процедуру провјере усклађености 
са дефинисаном методологијом.  

Провјеру ће вршити „Transparency International“ БиХ, Савез општина и 
градова РС и Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против 
корупције. 

 

Члан 6. 

План интегритета општине Братунац усваја Начелник општине. 

 

Члан 7. 

Надзор над провођењем усвојеног Плана интегритета врши Начелник 
општине и координатор за израду и провођење Плана интегритета.  

 

Члан 8. 

         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном 
Билтену општине Братунац. 

 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

-НАЧЕЛНИК- 
Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41-03-37:  

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

 
 
Број:02-020-344/15  
Братунац,20.10.2015.год. 
   
 
 На основу члана 5. став 6. Закона о преносу права својине на капиталу 
Републике Српске у предузећима која обављају комуналне дјелатности на 
јединице локалне самоуправе (Сл.Гласник РС бр.50/10)  и чл.50 Статута 
општине Братунац-пречишћен текст (Сл.Билтен општине Братунац бр.04/05) 
Начелник општине доноси: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА КАПИТАЛА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ  

У АД «ГРАДСКА ЧИСТОЋА» БРАТУНАЦ 

   
 

I 
 
 У  складу са чланом 5. став 6. Закона о преносу права својине на 
капиталу Републике Српске у предузећима која обављају комуналне 
дјелатности на јединице локалне самоуправе (Сл.Гласник РС бр.50/10), за 
представника капитала општине Братунац у АД «Градска чистоћа» Братунац 
именује се Јокић Миладин, Потпредсједник Скупштине општине Братунац. 
 Именовани ће обављати дужност представника капитала општине 
Братунац почев од дана доношења овог Рјешења па надаље. 
  
 
 

II 
 

 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном 
Билетену општине Братунац. 
 
 
                                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                              
                                                                   Недељко Млађеновић,дипл.инг.маш.  с.р. 
 
 



 
 
 
                
 
 
 


