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1. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ГОДИШЊЕ ПАУЗЕ У РАДУ СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ 
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НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 
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На основу члана 39. тачка 2.став 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“.бр.97/16 и 36/19), члана 36. Статуга општине Братунац („Службени гласник општине 

Братунац“,број:10/17) и члана 77. тачка 5 . Пословника о раду Скупштине општине Братунац 

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

одржаној дана  06.08.2021.године доноси: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 

О ОДРЕЂИВАЊУ ГОДИШЊЕ ПАУЗЕ У РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

ЗА 2021.ГОДИНУ 

 

 

 

Члан 1. 

 

Одређује се годишња  пауза у раду Скупштине општине Братунац за 2021.годину у 

периоду од  15.08.2021.године до 15.09.2021.године. 

 

Члан 2. 

 

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

општине Братунац“. 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                           ПОТПРЕДСЈЕДНИК  
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СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                ________________________ 

Број:01-022-253/21 

Братунац,06.08.2021.године                                                   Радислав Јовановић с.р.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број:97/16), чланова 13.став 1. и  члана 15. Закона о омладинском организовању 

(„Службени гласник Републике Српске“,бр.98/04, 119/08 и 1/12) ,члана 36. Статута општине 

Братунац („Службени гласник општине Братунац“, бр.10/17), Скупштина општине Братунац на 

трећој редовној сједници, одржаној дана 06.08.2018.године  донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ ОПШТИНЕ 

БРАТУНАЦ  ЗА ПЕРИОД ОД 2022. - 2026.ГОДИНЕ 

 

 

I 

  Општина Братунац приступа изради омладинске политике општине Братунац за период 

од 2022.-2026.године. 

 

II 

Задужује се Начелник општине да именује радну групу која ће радити на прикупљању 

неопходних квантитативних и квалитативних података, као и на самој изради Омладинске 

политике општине Братунац од 2022-2026.године. 

 

III 

Скупштина општине Братунац за члана Радне групе именује предсједника Комисије за 

младе Скупштине општине Братунац који ће бити задужен да у име Скупштине општине 

учествује у раду радне групе, те да благовремено информише Скупштину општине о свим 

релевантним активностима и постигнутим резултатима. 

 

IV 

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

општине Братунац. 
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На основу члана  39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 

97/16), члана 36. став 2. тачка 23. и члана 44. Статута општине Братунац („Службени гласник 

општине Братунац“ бр. 10/17), члана 170. став 1., члана 174. став 1. тачка 5. и члана 175. став 1. 

2. 4. и 7.  Пословника о раду Скупштине општине Братунац („Службени гласник општине 

Братунац“ бр. 3/18), Скупштина општине Братунац је на трећој редовној сједници, одражној 

дана 06.08.2021. године, донјела следеће: 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОПОЗИВУ ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 
 

 

Члан 1. 

Марко Мркајић, дипломирани правник из Братунаца, опозива се са функције предсједника 

Скупштине општине Братунац са даном 06.08.2021. године. 

 

Члан 2. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику 

општине Братунац“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

На основу Одлуке Скупштине општине Братунац, бр. 01-022-115/21. oд 23.04.2021. године, 

Марко Мркајић избран је на функцију предсједника Скупштине општине Братунац. 

Дана 06.08.2021. године Одборници Скупштине општине Братунац су на сједници Скупштине 

општине Братунац  поднијели Приједлог за Опозив предсједника Скупштине општине Братунац.  

У приједлогу су као првани основ за доношење Рјешења о опозиву предсједника навели члан  

44. став 2. Статута општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“ бр. 10/17), члан 

174. став 1. тачка 5., као члан 175.  Пословника о раду Скупштине општине Братуннац 

(„Службени гласника општине Братунац” бр. 3/18.). 

Такође у образложењу је наведено да именовани своја права и дужности не врши у складу са 

Статутом и Пословником о раду Скупштине, да је начинио веће пропусте у свом раду доносећи 

низ незаконитих Одлука и непоступајући у складу са Одлукама донијетим на сједницама 

Скупштине општине Братунац, односно да врши злоупотребу функције предсједника, како је то 

дефинисано чланом  44. став 2. Статута општине Братунац („Службени гласник општине 

Братунац“ бр. 10/17). 

 

Скупштина општине Братунац је, након што је утврдила да су испуњенуи услови прописани 

горе наведеним члановима за опозив предсједника, приступлиа тајном изјашњавању на основу 

којег је већином од укупног броја одборника Марко Мркајић опозван са функције предсједника 

Скупштине општине Братунац. 

 

На основу напријед наведеног одлучено је као у диспозитиву овог Рјешења. 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Ово Рјешење је коначно и против истог није дозвољена 

жалба али се може окренути Управни спор пред Окружним судом у Бијељини у року од 30 дана 

од дана доствљања Рјешења. 
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На  основу члана 39.  став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  

Републике Српске  97/16,36/19) и чл. 36.став 2. Статута општине Братунац  (Службени гласник 

општине Братунац бр.10/17),  Скупштина општине Братунац на трећој редовној сједници 

одржаној дана 06.08.2021.године доноси : 

 

З А К Љ У Ч А К 
О УСВАЈАЊУ ПЛАТФОРМЕ ЗА МИР 

 

Члан 1. 

Усваја се Платформа за мир и План активности за имплементацију Платформе за мир, за 

период 2020.година – 2022. година. 

 

Члан 2. 

Саставни дио овог Закључка чине Платформа за мир и План активности за 

имплементацију Платформе за мир, за период 2020.година – 2022. година. 

 

Члан 3. 

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

општине Братунац. 
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Платформа за мир 
 

 

Ми, доле потписани,   

 

Поштујући политичко-правни поредак у Босни и Херцеговини (БиХ);  

 

Дубоко привржени изградњи и унапређењу мирног и праведног друштва;  

 

Свјесни важности успостављања и промоције мира у постконфликтним мултиетничким 

друштвима;  

 

Забринути због надмоћи супротстављених културних наратива и искоришћавања разлика и 

историјске патње, што је допринијело нетолеранцији и насиљу у БиХ;  

 

Са забринутошћу посматрајући недостатак алтернативних или неутралних интерпретација 

историје и недостатак снажне демократске и партиципативне политичке културе;   

 

Увјерени да су власти на свим нивоима, од локалне заједнице до врха државе, јавне институције, 

невладине организације, институције образовања, културе, спорта, медији, млади, вјерске 

заједнице, интелектуалци, а посебно рањиве и маргинализиране групе од непроцјењиве 

важности за изградњу интеркултуралног разумијевања, мира и ненасиља, те обнову 

међуетничког повјерења нарушеног посљедњим ратним сукобом у регији и тешким 

посљедицама које је изазвао;  

 

Жалећи због изостанка едукације о миру у подијељеном образовном систему БиХ, те 

маргинализацији оних који покушавају да сруше баријере неповјерења и страха;  

 

Афирмишући потребу да власти и појединци са свих нивоа и сегмената друштва - јавне 

институције, невладине организације, образовне и културне институције, спортска удружења, 

медији, вјерске заједнице, интелектуалци, млади, те рањиве и маргинализоване групе - учествују 

у изградњи интеркултуралног разумијевања, међуетничког повјерења, мира и ненасиља;  

 

Препознајући преданост појединаца и институција широм БиХ, који су храбро иницирали 

процес превазилажења посљедица протеклог рата и поновне изградње међусобног 

разумијевања, поштовања и повјерења;  

 

Охрабрени резултатима напора на изградњи мира и заједничким пројектима наведених 

појединаца и институција;   

 

 

 

 

 

Настојећи да постигнемо:  

 

• Свеобухватно заговарање процеса изградње мира и помирења, те њихово прихватање 

међу свим конститутивним и осталим народима, грађанима и вјерским заједницама у БиХ;  

 

• Међусобно повјерење, разумијевање и одговорност у свим друштвеним сферама;   

 

• Укључивање у процесе изградње мира свих оних који могу допринијети успостављању 

бољих друштвених услова и капацитета који ће побољшати стабилност, безбједност и мир;   



 

• Подизање свијести грађана и стварање културе дијалога у којој ће грађани моћи сазнати 

за постојање другачијих интерпретација друштвених односа и одговорности, без утицаја 

штетних или идеологија подјеле;   

 

• Елиминисање комуникационих препрека међу доносиоцима одлука и активистима 

цивилног друштва, како би могли заједнички радити на изградњи дугорочних и одрживих 

мировних процеса;   

 

• Динамичније и брже укључивање власти у мировне активности цивилног друштва и 

невладиног сектора и обрнуто;   

 

• Идентификовање представника свих нивоа и сфера друштва - политичара, вјерских вођа, 

грађанских активиста, представника мањина, интелектуалаца, активиста у образовању, 

новинара, младих, жртава рата, маргинализованих група и других - који су спремни да преиначе 

своју склоност мировним настојањима у конкретне активности које афирмишу људска права и 

побољшавају међусобно повјерење, разумијевање и одговорност;  

 

• Препознавање појединачних и институционалних актера који теже да умање дистанцу 

међу народима и елиминишу предрасуде према "другима", на тај начин култивишући друштвене 

ставове о међусобном разумијевању, међуетничком повјерењу и интеркултуралном развоју;   

 

• Прихватање ове платформе на државном, ентитетском, кантоналном и локалном  

нивоу;   

 

• Адаптацију ове платформе за регионалну и међународну јавност, ради увјеравања 

сусједних држава и регионалних и међународних организација у неопходност наставка подршке 

изградњи мира у БиХ;   

 

Афирмишући нашу увјереност да је мир, као људско право, највећа вриједност нашег друштва;   

 

Исказујући нашу увјереност у неопходност широке промоције и прихватања мира и мировних 

активности као јединог пута за превенцију поновног буђења конфликта и насиља;   

 

Наглашавајући да је наш заједнички циљ мир који ће бити инклузиван, те да нећемо бити 

задовољни само одсуством рата и насиља, него миром који ће градити слободу, правду, 

разумијевање и одговорност заштитом људских, националних и мањинских права;   

 

Прихватајући сопствену одговорност за стварање друштва у којем ће мир бити приоритет изнад 

свих осталих;  

 

Ријешени да наставимо да подржавамо већ постојеће напоре мировних активиста у БиХ, те 

препознајемо допринос мировних активиста нашем друштву;   

 

Заједно посвећени јавном заговарању мира и континуираног рада и образовања других о миру;   

 

Посвећени развијању демократске слободе, грађанског ангажмана и демократске политичке 

културе која охрабрује дебату, одбацује насиље и истиче ненасилне облике супротстављања;   

 

Позивајући на ширење дебата о миру у медијима и на социјалним платформама, како би оне 

постале дио свакодневног живота;  

 

Осуђујући све актере и заговараче насиља и насилних политика;   



 

Позивајући све доносиоце одлука и вође цивилног друштва широм земље и на различитим 

нивоима политичке структуре да истичу вриједности мира и активно учествују у изградњи 

стабилног и одрживог мира у БиХ;   

 

Подржавајући успостављање комитета чији ће чланови бити проминентне и јавне особе из 

различитих сфера (образовање, економија, вјера, доносиоци одлука, политика, култура, спорт 

итд.) које ће заговарати да сви грађани БиХ ову платформу прихвате као своју;  Промовишући 

укључивање формалне и неформалне едукације за мир у јавним образовним установама;   

 

Исказујући преданост у раду с медијима, како би се проналазиле и промовисале најбоље 

мировне праксе, поруке, симболи и гестови;   

 

Позивајући на јавно представљање закључака и научених лекција релевантних научних 

истраживања усредсређених на пројекте изградње мира;  

 

Позивајући на израду стратегије за одржив дуготрајни мир у Босни и Херцеговини, 

свеобухватни мировни оквир који ће трасирати пут за институционализацију процеса изградње 

повјерења и помирења у БиХ;   

 

Залажући се за идентификовање појединаца из судске и извршне власти који охрабрују мир, 

међуетничку сарадњу и разумијевање, а које поштују различите заједнице, како би могли 

допринијети изради и парламентарној ратификацији стратегије за одржив дуготрајни мир у БиХ;  

 

Позивајући начелнике општина и градова да отворе своја врата свим људима, те да промовишу 

политичку отвореност, толеранцију, дијалог, прихватање постојања другачијих наратива, те 

заговарање дуготрајаног мира и помирења у свим локалним заједницама;   

 

Охрабрујући све људе у БиХ да учествују у формалној и неформалној едукацији о миру, 

изградњи вјештина за очување мира, те рјешавању конфликата на миран и ненасилан начин;   

 

Позивајући владин и невладин сектор у БиХ, те све грађане да доставе квалитетне приједлоге 

који ће побољшати ову почетну платформу, како би она могла прерасти у релевантан документ 

и стандард за мировни активизам у БиХ;   

 

У потпуности подржавамо садржај ове платформе и посвећујемо се остваривању наведених 

циљева.   

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                           ПОТПРЕДСЈЕДНИК  

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                         

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                ________________________ 

Број:01-022-254/21 

Братунац,06.08.2021.године                                                     Радислав Јовановић с.р.   

 

 
 
 
 
 



План активности за имплементацију Платформе за мир, за период 

2020. - 2022. 
 

Скупштина општине 

 

Платформа за Мир (у наставку: Платформа) оквирни је и темељни документ, који истиче мир 

као једну од основних и највећих вриједности Босне и Херцеговине (БиХ), њених народа и 

грађана. 

Предсједник Скупштине општине Братунац је сагласан и опредијељен да Платформа и одредбе 

проистекле из ње послуже као темељ за изградњу стабилног и трајног мира, јачање повјерења и 

оснаживање процеса помирења међу народима у нашој земљи, те као оквир за подузимање 

конкретних активности, за које се потписник овог документа опредјељује. 

Предсједавајући ће настојати осигурати предлагање, доношење и имплементацију формалних 

одлука, које ће омогућити и осигурати провођење релевантних одредби из Платформе на нивоу 

општине.Такве одлуке ће, посљедично, осигурати политичку и ресурсну подршку за друге 

начелнике и градоначелнике и чланове општинског или градског вијећа/скупштине града или 

општине који, темељем наведенога, могу и желе преузети водећу улогу у процесима изградње 

мира и помирења у њиховим локалним заједницама. 

 

У складу са предложеним, предсједавајући ће у периоду 2020. – 2022. Година планирати и/или 

провести сљедеће активности: 

 

• Потписивање Платформе за мир у име скупштине општине 

• Усвајање Платформе з мир у скупштини општине 

• Укључивање у радни план и буџет Општине активности које подстичу изградњу мира и 

помирење 

• Учешће представника скупштине општине у заједничкој и мултиетничкој посјети 

мјестима страдања цивилних жртава рата унутар кластера којем општина припада 

• Учешће представника скупштине општине накластерским и другим заједничким 

догађајима који зациљ имају промоцију изградње мира и помирење 

• Организовање јавног говорења жртава рата у оквиру сједнице скупштине општине 

• Одржавање тематске сједнице посвећене изградњи мира, помирењу, толеранцији и 

људским правима 

• Друге активности које скупштина општине сматра примјереним, а чија је сврха јачање 

повјерења, помирење и изградња мира.  
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Братунац,06.08.2021.године                                                    Радислав Јовановић с.р.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Трг Милоша Обилића бр.8; Братунац,тел.:+387(56)410-176 
              e-mail:bratopst@teol.net, www.opstinabratunac.com 

 

Број: 02-020-397.1/21 
Датум:07.07.2021.god. 
 
 

На основу члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи Републике Српске (Сл.Гласник 
РС, бр. 97/16 и 36/19) и члана 67. Статута општине Братунац („Службени Гласник општине 
Братунац“ бр. 10/17), Начелник општине д о н о с и: 

 
 

ОДЛУКУ 
О КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ НОВЧАНИХ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА 

ЗА НАЈУСПЈЕШНИЈЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ МАЛИНЕ/најбоље засаде малине 
 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
(Предмет одлуке) 

Овом одлуком утврђују се критеријуми, начин и поступак додјеле новчаних награда и плакета за 
најуспјешније произвођаче малине/најбоље засаде малине. 
 

Члан 2. 
         (Aпликанти) 

 
Средства из Члана 1. ове одлуке додјељују се произвођачима малине који испуњавају 
критеријуме из Јавног позива. 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ 

Члан 3. 
(Jaвни позив) 

(1) Средства се додјељују на основу Јавног позива који објављује Начелник општине.  
(2) Јавни позив за додјелу новчаних награда из Члана 1. ове одлуке је објављен на веб 
страници општине и огласној табли.   
(3) Јавни позив траје 7 дана од дана објављивања у средствима информисања. 
 

Члан 4. 
(Koмисија за одабир најуспјешнијих произвођача малине) 

(1) Одабир најуспјешнијих произвођача малине врши комисија коју именује Начелник општине. 
(2) Комисију чине 3 члана. Један члан је представник општине Братунац, један члан 
представник Удружења малинара „Виламет“ Братунац и један члан из Д.О.О.“Малина“. 
(3) Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије обављаће Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности општине Братунац. 
 
 
ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ 

 



Члан 5.  
(Пријава) 

(1) Апликанти из члана 2. ове одлуке подносе пријаву Комисији на објављен Јавни позив. 
(2) Пријава треба садржавати: 

• Пријавни образац 

• Потврду из АПИФа 

• Потврду од откупљивача за 2020.год. 
 

Члан 6. 
(Пријавни образац) 

Пријавни образац садржи: 

• Личне податке о апликанту  

• Податке о засаду малине 
 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ 

 
  Члан 7.  

(Kритеријуми)  

(1) Начелник општине врши одабир најуспјешнијих малинара/најбољих засада 
малине на основу приједлога Комисије из Члана 4. ове одлуке, који је сачињен у 
сладу са следећим критеријумима: 

a) Елиминаторни критеријуми: 

• Да подносилац има пребивалиште на територији општине Братунац 

• Да се засад малине налази на територији општине Братунац 

• Да је минимална површина засада 2 дунума 

• Да је у засаду постављен систем за наводњавање 

• Да је минимална количина предате малине у претходној сезони 1.500 кг. 
 
b) Критеријуми за оцјену засада малине састоје се од следећих елемената: 

• Површина засада  

• Родност засада 

• Здравствено стање засада  

• Хигијена засада 

• Резидба 
 

 
Члан 8.  

(Оцјена засада) 
(1) За оцјену засада Комисија ће одредити број бодова за сваки од критеријума у оквиру форме 
за оцјењивање засада.  
(2) Коначна оцјена представља збир свих бодова свих критеријума Комисије. 
(3) Уколико се чланови/це не усагласе око неког од критеријума, коначна одлука се доноси на 
основу већине гласова свих чланова/ца Комисије. 
(4) Комисија коначну оцјену сваког засада врши на збирном обрасцу за Комисију. 
 

Члан 9.  
(Oдлука о додјели новчаних награда и плакета)  

(1) Комисија доноси приједлог одлуке о додјели новчаних награда и плакета руководећи се 
оцјеном засада на терену, на основу критеријума прописаних у Члану 7. ове одлуке. У случају 
да два или више засада добију исти број бодова, Комисија већином гласова врши одабир 
засада који ће бити награђен. 
(2) Комисија је дужна припремити приједлог одлуке о додјели награда и доставити је начелнику 
општине у року од 10 дана од дана истека рока Јавног позива. 
(3) Одлуку о расподјели средстава из става(2) овог члана Начелник општине ће објавити на веб 
старници и огласној табли општине Братунац. 
 



 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 10. 
(Ступање на снагу) 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику Општине 
Братунац. 
 
 
 
 
         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
         _____________________ 
                      Срђан Ранкић,дипл.правник с.р 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

-НАЧЕЛНИК- 

Ул.Трг Милоша Обилића бр.8  Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41-03-37: 

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

 

 

Број: 02-020-153-31/21 

Дана, 22.06.2021.год. 

 

 На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени 

Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од 

заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. 

Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу 

Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске (“Службени Гласник 

РС“ бр.25/20), на основу тачке 16. Закључка Републичког штаба бр.89-1/21 од 21.06.2021.године 

и Одлуке штаба за ванредне ситуације Братунац од 22.06.2021.године, Начелник општине 

доноси: 

  

Н А Р Е Д Б У 

о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом 

корона (COVID-19) на подручју општине Братунац 

Члан 1. 

1) У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-Cov-2 и COVID-19 болести на подручју 

општине Братунац и заштите и спашавања становништва од 21.06.2021.године до 

01.07.2021..године забрањују се: 

1.сва јавна окупљања у групама већим од 120лица, 

2.сва приватна окупљања која се не одржавају на јавном мјесту у групама већим од 70 лица 

(свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе ) 

 

Члан 2. 

Од 21.06.2021.год. до 01.07.2021.год. ограничава се радно вријеме у периоду од 06,00 до 24,00 

часа: 

1. свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално 

или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне 

станице, објекти за смјештај и др.) 

2. приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.) 

Од 21.06.2021..год. до 01.07.2021.год. дозвољава се организација и извођење музике уживо на 

отвореном и у затвореном дијелу угоститељског објекта уз строго придржавање мјера 

прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“. 

Члан 3. 

http://www.bratunacopstina.com/


Од 21.06.2021.год. до 01.07.2021.год. у периоду од 24,00 до 06,00 часова драгстори могу радити 

искључиво путем шалтерске продаје. 

Од 21.06.2021.год., а изузетно од члана 1, подтачка 1) ове Наредбе дозвољавају се: 

1. такмичарске активности спортских организација и спортиста уз присуство публике и уз 

строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике 

Српске“. 

2. Организација културних манифестација и фестивала на отворном уз строго придржавање 

мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“. 

Члан 4. 

Обавезују се грађани да: 

1. у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), да се 

придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра како у затвореном тако и на 

отвореном простору те да се придржавају упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“ за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се 

обавља. 

2. Изузетно од тачке 1 овог члана од обавезе ношења заштитне маске изузета су дјеца млађа од 7 

година, лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју и лица која обављају физичку и 

спортску активност у оквиру спортских објеката. 

3. Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није 

могуће одржавати физичко растојање од два метра а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за 

јавно здравство Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном простору. 

 

Члан 5. 

Обавезују се правна лица,предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају 

услуге грађанима да: 

1. услуге пружају заштићени маском, 

2. обавезно спроводе мјере дезинфекције 

3. обезбиједе маске грађанима који користе њихове услуге, а немају их, 

4. придржавају се упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за 

организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају 

5. обезбједе једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера унутар продајног 

објекта, уз могућност ускраћивања пружања услуге у случају непридржавања мјера. 

 

Члан 6. 

Субјекти који пружају услуге грађанима дужни су: 

-на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у објекту у 

односу на његову површину 

-организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ “Институт 

за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту 

у зависности од површине објекта и уз обавезно поштовање прописаног физичког растојања 

 

Члан 7. 

За све оно што није регулисано овом Наредбом примјењиваће се мјере прописане одредбама 

Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације бр.89-1/21 од 21.06.2021.године. 

 

Члан 8. 



Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да у провођењу ове Наредбе 

обезбједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката. 

 

Члан 9. 

О извршењу задатака из ове Наредбе органи из члана 8. Ове наредбе извјештаваће Команданта 

Општинског штаба за ванредне ситуације. 

 

Члан 10. 

Даном доношења ове Наредбе ставља се ван снаге Наредба бр.02-020-153-30/20 од 

18.06.2021.године. 

 

Члан 11. 

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном Гласнику 

општине Братунац“ 

Командант штаба 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

_____________________________ 

Срђан Ранкић,дипл.правник с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

НАЧЕЛНИК 
________________________________________________________________ 

Ул.Светог Саве 260 Братунац,тел. + 387(56)41-01-76;  факс+ 387(56) 41-03-37 
e-mail: bratopst@teol.net www.opstinabratunac.com 

 
Број: 02-020-393/21 
Дана, 06.07.2021.год 

 
 На основу члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, 
број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), 
Начелник општине доноси: 
 
 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У 
О ЗАБРАНИ ИЗВОЂЕЊА МУЗИКЕ УЖИВО У УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 
 
 

Члан 1. 
 

Због непоштовања дозвољене чујности, односно нивоа буке, у складу са прописима из области 
заштите животне средине и одредби члана 15. Закона о јавном реду и миру („Службени Гласник 
Републике Српске бр.11/15), забрањује се извођење музике уживо у угоститељским објектима  ( у 
затвореном и отвореном простору) на подручју општине Братунац, до даљњег. 

 
  Члан 2. 

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

Братунац“. 
 

 
                
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                               _____________________________  
                                                                                                                 Срђан Ранкић, дипл.правник с.р. 
 
 
ДОСТАВЉЕНО: 
1.Полицијска станица Братунац 
2. Одсјек за инспекцијске послове, овдје 
3.Комунална полиција, овдје 
4.Свим угоститељским објектима, 
5.Интернет страница општине Братунац, 
6.Огласна табла општине Братунац, 
7.У предмет-А/а. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

НАЧЕЛНИК 
________________________________________________________________ 

Ул.Светог Саве 260 Братунац,тел. + 387(56)41-01-76;  факс+ 387(56) 41-03-37 
e-mail: bratopst@teol.net www.opstinabratunac.com 

 
Број: 02-020-394/21 
Дана, 06.07.2021.год 

 
 На основу члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, 
број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), 
Начелник општине доноси: 
 
 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У 
О ЗАБРАНИ РАДА УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

 
 

Члан 1. 
 

Поводом обиљежавања Дана сјећања на „Страдање Срба у Подрињу“ дана 10.07.2021.године, 
забрањује се рад свих угоститељских објеката на подручју општине Братунац до 13:00 часова. 

 
 

  Члан 2. 
 

Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Братунац“. 

 
 
                
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                               _____________________________  
                                                                                                                   Срђан Ранкић, дипл.правник с.р. 
 
 
ДОСТАВЉЕНО: 
1.Полицијска станица Братунац 
2. Одсјек за инспекцијске послове, овдје 
3.Комунална полиција, овдје 
4.Свим угоститељским објектима, 
5.Интернет страница општине Братунац, 
6.Огласна табла општине Братунац, 
7.У предмет-А/а. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

НАЧЕЛНИК 
________________________________________________________________ 

Ул.Светог Саве 260 Братунац,тел. + 387(56)41-01-76;  факс+ 387(56) 41-03-37 
e-mail: bratopst@teol.net www.opstinabratunac.com 

 
Број: 02-020-395/21 
Дана, 06.07.2021.год 

 
 На основу члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, 
број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), 
Начелник општине доноси: 
 
 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У 
ЗАПОСЛЕНИМ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ЈАВНИМ УСТАНОВИМА И ПРЕДУЗЕЋИМА ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
 
 

Члан 1. 
 

Поводом обиљежавања Дана сјећања на „Страдање Срба у Подрињу“, субота 10.07.2021.године, 
у периоду од 10.00 до 13.00 часова, је радни дан за све запослене у општинској управи Братунац и 
Јавним установама и предузећима чији је оснивач општина Братунац. 

Запослени ће узети учешће у организацији и присуству поводом Дана сјећања на „Страдање 
Срба у Подрињу“. 

 
 

  Члан 2. 
 

Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Братунац“. 

 
 
                
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                               _____________________________  
                                                                                                                   Срђан Ранкић, дипл.правник с.р. 
 
 
ДОСТАВЉЕНО: 
1.Запосленим у општинској управи, 
2. Свим Јавним установама чији је оснивач општина Братунац, 
3. ДОО „Малина“ Братунац, 
4. Интернет страница општине Братунац, 
5. Огласна табла општине Братунац, 
6. У предмет-А/а. 
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.  
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

НАЧЕЛНИК 
________________________________________________________________ 

Ул.Светог Саве 260 Братунац,тел. + 387(56)41-01-76;  факс+ 387(56) 41-03-37 
e-mail: bratopst@teol.net www.opstinabratunac.com 

 
Број: 02-020-401/21         
Дана, 08.07.2021.год 

 
 На основу члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, 
број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 8. и 16. Одлуке о одређивању радног времена угоститељских 
објеката и објеката забаве и игара на срећу на територији општине Братунац („Службени билтен општине 
Братунац „ број: 5/13 и 5/17), члана 2. Закључка Републичког штаба бр.90-1/21 од 01.07.2021.године и 
чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), Начелник општине 
доноси: 
 
 

Н А Р Е Д Б У 
О ДОПУШТЕНОЈ БУЦИ, КОНТРОЛИ И НАЧИНУ РАДА УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА ВРИЈЕМЕ 

ИЗВОЂЕЊА МУЗИКЕ УЖИВО И РЕПРОДУКОВАЊЕ ИСТЕ СА МУЗИЧКИХ УРЕЂАЈА 
 
 

Члан 1. 
 

Овом Наредбом регулише се допуштени ниво буке, контрола и начин рада угоститељских 
објеката за вријеме извођења музике уживо и репродуковање исте са музичких уређаја. 

 
  Члан 2. 

 
У летњим баштама, односно отвореном простору угоститељских објеката на подручју општине 

Братунац, у периоду од 22:00 до 24:00 часа није дозвољено постављање звучника путем којих се 
емитује/репродукује музика уживо и са музичких уређаја, те да у наведеном периоду јачина децибела не 
смије прелазити границу дозвољене чујности (60 децибела) изван угоститељског објекта у складу са 
важећим прописима из области заштите животне средине.  

 
Члан 3. 

 
 Вршење надзора над чланом 2.ове Наредбе вршиће Одсјек за инспекцијске послове и Комунална 
полиција без упозорења, а што ће се регулисати посебном Наредбом. 
 

Члан 4. 
 
 Радно вријеме угоститељских објеката  је ограничено у периоду од 06:00 до 24:00 часа у складу 
са Закључком Републичког штаба бр.90-1/21 од 01.07.2021.године, из чега произилази да у 24:00 часа 
угоститељски објекат мора бити испражњен и затворен и није дозвољено вријеме толеранције, односно 
вријеме конзумације  које је регулисано Одлуком одређивању радног времена угоститељских објеката и 
објеката забаве и игара на срећу на територији општине Братунац, због тренутних епидемиолошких 
мјера. 
 
 
 
 

Члан 5. 
 

mailto:bratopst@teol.net


Одредбе ове Наредбе примјењују се и на угоститељске објекте који послују на локалитету Рајска 
плажа у мјесту Красанпоље, општина Братунац. 
 

Члан 6. 
 
 Наредба о забрани извођења музике у угоститељским објектима на подручју општине Братунац 
бр.02-020-393/21 од 06.07.2021. ставља се ван снаге са даном 12.07.2021.године. 
 

Члан 7. 
 
Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Братунац“. 
 

 
                
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                               _____________________________  
                                                                                                                 Срђан Ранкић, дипл.правник с.р. 
 
 
ДОСТАВЉЕНО: 
1.Полицијска станица Братунац 
2. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,овдје 
3.Одсјек за инспекцијске послове, овдје 
4.Комунална полиција, овдје 
5.Свим угоститељским објектима, 
6.Интернет страница општине Братунац, 
7.Огласна табла општине Братунац, 
8.У предмет-А/а. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

НАЧЕЛНИК 
________________________________________________________________ 

Ул.Светог Саве 260 Братунац,тел. + 387(56)41-01-76;  факс+ 387(56) 41-03-37 
e-mail: bratopst@teol.net www.opstinabratunac.com 

 
Број: 02-020-402/21         
Дана, 08.07.2021.год 

 
 На основу члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, 
број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 8. и 16. Одлуке о одређивању радног времена угоститељских 
објеката и објеката забаве и игара на срећу на територији општине Братунац („Службени билтен општине 
Братунац „ број: 5/13 и 5/17) и чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац 
бр.10/2017), Начелник општине доноси: 
 
 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У 
ОДСЈЕКУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНОЈ ПОЛИЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

БРАТУНАЦ 
 
 

Члан 1. 
 

Наређује се Одсјеку за инспекцијске послове и Комуналној полицији општинске управе Братунац 
да превентивно врше надзор над примјеном у погледу нивоа буке приликом извођења музике уживо и 
репродуковања исте са музичких уређаја (мјерење јачине децибела)  у току радног времена 
угоститељских објеката на подручју општине Братунац, са посебним нагласком у дане викенда (петак и 
субота) у периоду од 22:00 до 24:00 часа. 

У случају прекорачења дозвољеног нивоа чујности од 60 децибела , ангажоваће се овлашћена 
кућа, односно овлашћено лице за мјерење нивоа буке, након чега ће се поднијети прекршајни налог 
против прекршиоца одредби из члана 8.Одлуке. 

   
  Члан 2. 

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

Братунац“. 
 

 
                
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                               _____________________________  
                                                                                                                   Срђан Ранкић, дипл.правник с.р. 
 
ДОСТАВЉЕНО: 
1. Одсјек за инспекцијске послове, овдје 
2. Комунална полиција, овдје 
3. Свим угоститељским објектима, 
4.У предмет-А/а. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

-НАЧЕЛНИК- 

Ул.Трг Милоша Обилића бр.8  Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41-03-37: 

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

 

 

Број: 02-020-153-32/21 

Дана, 23.07.2021.год. 

 

 На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник 

Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести 

(„Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац                  

(Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације 

бр.92-1/21 од 14.07.2021.године о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим 

вирусом корона (COVID-19) у РС   и  Закључка о измјени Закључка о о спровођењу мјера за реаговање 

на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у РС бр.93-12/21, Начелник општине 

доноси: 

 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У 
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона 

(COVID-19) на подручју општине Братунац 

 

 

Члан 1. 

 

У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-Cov-2 и COVID-19 болести на подручју 

општине Братунац и заштите и спашавања становништва од 15.07.2021.године до 29.07.2021.године 

забрањују се: 

1. сва јавна окупљања у групама већим од 120 лица, 

2. сва приватна окупљања која се не одржавају на јавном мјесту у групама већим од 70 лица.  

 

Члан 2. 

 

Од 15.07.2021.год. до 29.07.2021.год. ограничава се радно вријеме у периоду од 06,00 до 24,00 

часа: 

1. свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или 

у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, 

објекти за смјештај и др.) 

2. приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.) 

Изузетно од члана 2. подтачка 1) ове Наредбе од 16.07.2021.год. до 29.07.2021.год.,у периоду од 

06,00 до 02,00 часа наредног дана, дозвољава се рад ноћним клубовима уз строго придржавање мјера 

прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“. 

 

Члан 3. 

 

Од 15.07.2021.год. до 29.07.2021.год. у периоду од 06,00 до 24,00 часа дракстори могу радити 

искључиво путем шалтерске продаје.  
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Члан 4. 

 

Од 23.07.2021.год., у периоду од 06,00 до 03,00 часа наредног дана,  а изузетно од члана 1, 

подтачка 1) ове Наредбе дозвољавају се: 

1. такмичарске активности спортских организација и спортиста уз присуство публике и уз строго 

придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“. 

2. организација културних и традиционалних  манифестација и фестивала на отворном уз строго 

придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“. 

 

Члан 5. 

 

Дозвољене активности из ове Наредбе проводе се уз пуну одговорност организатора  за строго 

спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“. 

 

Члан 6. 

 

Обавезују се грађани да: 

1. у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), да се  придржавају 

заштитне мјере физичког растојања од два метра како у затвореном тако и на отвореном простору 

те да се придржавају упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за боравак у 

затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља.  

2. Изузетно од тачке 1 овог члана од обавезе ношења заштитне маске  изузета су дјеца млађа од 7 

година, лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју и лица која обављају физичку и 

спортску активност у оквиру спортских објеката. 

 

Члан 7. 

 

Препоручује се грађаним да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће 

одржавати физичко растојање од два метра а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“  за коришћење заштитне маске на отвореном простору. 

 

Члан 8. 

 

Обавезују се правна лица,предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају 

услуге грађанима да: 

1. услуге пружају заштићени маском,  

2. обавезно спроводе мјере дезинфекције, 

3. обезбиједе маске грађанима који користе њихове услуге, а немају их,  

4. се придржавају се упутстава ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за 

организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају, 

5. одреде  једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера унутар  продајног објекта, уз 

могућност ускраћивања пружања услуге у случају непридржавања мјера. 

 

Члан 9. 

 

Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности 

прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за 

спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Члан 10. 

 

Субјекти који пружају услуге грађанима дужни су: 

1. организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ “Институт 

за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у 

зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописане физичког растојања.  

2. на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у објекту у 

односу на његову површину   

 

Члан 11. 

 

Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију 

пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“. 

 

Члан 12. 

 

 За све оно што није регулисано овом Наредбом примјењиваће се мјере прописане одредбама 

Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације бр.92-1/21 од 14.07.2021.год. и Закључком бр.93-

12/21 од 21.07.2021.год.  

 

Члан 13. 

 

Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да у провођењу ове Наредбе 

обезбједе поштовање исте од стране напријед наведених субјеката. 

 

Члан 14. 

 

 О извршењу задатака из ове Наредбе  органи из члана 13. ове Наредбе свакодневно ће 

извјештавати Општински  штаб за ванредне ситуације.                               

 

Члан 15. 

 

 Ступањем на снагу ове Наредбе престаје да важи Наредба бр.02-020-153-31/20 од 

22.06.2021.године. 

 

Члан 16. 

 

Ова Наредба ступа на снагу 23.07.2021.год. и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Братунац“ 

 

 

 

                                             Командант штаба 

                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

                                                                                                                     _____________________________  

                                                                                                                         Срђан Ранкић,дипл.правник с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


