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На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени Гласник  РС“ бр.97/16) и члана 67. 
Статута општине Братунац-( «Службени гласник општине Братунац», број: 10/2017), Начелник општине Братунац 
доноси : 
 
 

О Д Л У К У  
О ПРОШИРЕЊУ БРОЈА КОРИСНИКА СТИПЕНДИЈЕ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

БРАТУНАЦ ЗА АКАДЕМСКУ 2019/2020 
 
 
 
 

Члан 1. 
 
 
Овом Одлуком проширује се број корисника стипендије из средстава буџета општине Братунац за академску 

2019/2020 годину у односу на број прописан чланом 3.став 2. Правилника о стипендирању студената из буџета 
општине Братунац за школску 2019/2020 годину („Службени Гласник општине Братунац бр.1/2020). 

 
Члан 2. 

 
Сви студенти са листе студената за више године слабо материјално стање, студенти без родитеља и 

студенти-дјеца инвалида (укупно 65), сви студенти са листе студената за прву годину,као и студенти ученици 
генерације и студенти са просјечном оцјеном 5,00 током средњошколског образовања (укупно 52) и сви студенти са 
листе студената на основу просјека оцјена (укупно 22) примаће стипендију у износу од 100 КМ за период од 9 (девет) 
мјесеци почев од 01.03.2020 до 30.11.2020.године. 

 
 

Члан 3. 
 

 Додатна новчана средства потребна за стипендирање из члана 2. ове Одлуке обезбједиће се из буџетске 
резерве општине Братунац. 
 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у Службеном Гласнику општине Братунац. 
 
 
 
                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
                 ______________________ 
                                Недељко Млађеновић, дипл.инг.маш.с.р. 
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 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) и чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), на основу 
Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац, Начелник општине доноси: 
 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У 
о регулисању рада трговинских,угоститељских, занатских, услужних и других објеката на територији 

општине Братунац 
 

Члан 1. 
 

У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања 
становништва: 
 
1. Забрањује се рад дјечијим играоницама, фитнес центрима (фитнес, боди билдинг клубовима, теретанама и 
сличним облицима организовања), свадбеним салонима и свечаним салама до даљњег. 

 
2. Ограничава се рад од 07,00 до 18,00 часова следећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда до 
даљњег, и то: 
- угоститељским објектима свих категорија, 
- трговинама и трговачким центрима,  
-услужне дјелатности/занатство у којима се остварује непосредан блиски контакт са клијентима, осим такси службе, 
-пијаци у Братунцу –само за предузетнике регистроване на подручју општине Братунац и домаће пољопривредне 
произвођаче са подручја општине Братунац. Забрањена продаја од стране  лица који долазе са територија других 
општина и градова. 
--трговине прехране/роба широке потрошње и трговине сточне хране 
- трговинским објектима врсте драгстор 
 
2. Субјектима који обављају дјелатност прозводње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу 
продаје њихових производа)-од 07,00 до 20,00 часова-с тим да се у периоду од 18,00 до 20,00 часова врши 
шалтерска продаја. 
 
3. Пољопривредне апотеке-без промјена радног времена 
 
4. Хотели, мотели и хостели могу пружати услуге у свом простору од 07,00 до 18,00 часова. 
 
5.Трговине прехране/роба широке потрошње и угоститељски објекти у оквиру бензинске пумпе од 07,00 до 18,00 
часова; 
 

Члан 2 
 



Рад у субјектима из члана 1. организовати уз предузимање сљедећих мјера: 
 

- Ограничити број људи до 50 максимално  који истовремено могу бити присутни у затвореном продајном 
простору, тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити; 

- Испред благајни означити и организовати размак између купаца од најмање један метар; 
- У затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере 

дезинфекције и повишене хигијене; 
 

Члан 3. 
 

Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да у провођењу ове наредбе обезбједи 
поштовање исте од стране напријед наведених субјеката. 
 

Члан 4. 
 

 О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из члана 3. Ове наредбе, свакодневно ће извјештавати 
Општински  штаб за ванредне ситуације. 
 

Члан 5. 
 
 

Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“. 
 
  
    
 
         
         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
                                                                                      _____________________________  
                                                                                    Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.с.р. 
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Број: 02-020-138/20 
Дана, 17.03.2020.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 Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске због 
епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед појаве корона вируса 2019-nСoV. и на основу Одлуке Штаба 
за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 17.03.2020.године, Начелник општине доноси: 
 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У 
о регулисању рада трговинских,угоститељских, занатских, услужних и других објеката на територији 

општине Братунац 
 

Члан 1. 
 

У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања 
становништва: 
 

1. Забрањује се рад  
 дјечијим играоницама, фитнес центрима (фитнес, боди билдинг клубовима, теретанама и сличним 

облицима организовања), свадбеним салонима и свечаним салама до даљњег. 
 Угоститељским објектима у којима се врши дјелатност припреме и послуживања пића и хране до 

23.03.2020.године са могућношћу укидања или продужења забране рада у зависности од развоја 
ситуације 

 Пијаци у Братунцу сваког петка (пазарни дан) до даљњег 
 Услужне дјелатности/занатство у којима се остварује непосредан блиски контакт са клијентима 

(фризерски салон, козметички студио и слично) , осим такси службе, до 23.03.2020.године са 
могућношћу укидања или продужења забране рада у зависности од развоја ситуације 

 
2. Ограничава се рад од 07,00 до 18,00 часова следећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда до 
даљњег, и то: 
- Угоститељским објектима у којима се поред припреме и послуживања пића и хране врши и дјелатност доставе 
хране, рад ограничити само на доставу хране наручену телефонским путем.Забрањено је вршење дјелатности 
(послуживање и припрема пиће и храна)  у самом пословном простору до 23.03.2020.године са могућношћу укидања 
или продужења забране рада у зависности од развоја ситуације 
- трговинама и трговачким центрима,  
--трговине прехране/роба широке потрошње и трговине сточне хране 
- трговинским објектима врсте драгстор 
 
3.Ограничава се рад од 07,00 до 15,00 часова -пијаци у Братунцу –само за предузетнике регистроване на подручју 
општине Братунац и домаће пољопривредне произвођаче са подручја општине Братунац. Забрањена продаја од 
стране  лица који долазе са територија других општина и градова. 
 



4. Субјектима који обављају дјелатност прозводње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу 
продаје њихових производа)-од 07,00 до 20,00 часова-с тим да се у периоду од 18,00 до 20,00 часова врши 
шалтерска продаја. Забрањује се конзумирање хране на лицу мјеста. 
 
5. Пољопривредне апотеке-од 07,00 до 18,00 часова 
 
6. Хотели, мотели и хостели могу пружати услуге у свом простору од 07,00 до 18,00 часова само за 
пријављене/регистроване госте хотела до 23.03.2020.године године са могућношћу укидања или продужења 
забране рада у зависности од развоја ситуације 
 
7.Трговине прехране/роба широке потрошње у оквиру бензинске пумпе од 07,00 до 18,00 часова. Забрањен рад 
угоститељских објеката у оквиру бензинске пумпе до 23.03.2020.године године са могућношћу укидања или 
продужења забране рада у зависности од развоја ситуације; 
 

Члан 2 
 

Рад у субјектима из члана 1. организовати уз предузимање сљедећих мјера: 
 

- Ограничити у што мањем броју број лица која истовремено могу бити присутни у затвореном продајном 
простору, тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити са размаком од најмање 
1 метар; 

- У већим трговинским центрима (З Маркет, Тропик и Робот) обавезно задужити два лица која ће на улазу у 
исте контролисати и регулисати улаз у затворени пословни простор са размаком од најмање 1 метар 

- Испред благајни означити и организовати размак између купаца од најмање један метар 
- У затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере 

дезинфекције и повишене хигијене; 
- Доставу животних намирница за оне субјекте који су регистровани за обављање те дјелатности обављати 

уз максималне мјере хигијене и сигурности 
 

Члан 3. 
 

Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да у провођењу ове наредбе обезбједи 
поштовање исте од стране напријед наведених субјеката. 
 

Члан 4. 
 

 О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из члана 3. Ове наредбе, свакодневно ће извјештавати 
Општински  штаб за ванредне ситуације. 
 

Члан 5. 
 

Наредба број 02-020-137/20 од 16.03.2020.године се ставља ван снаге. 
 

Члан 6. 
 

Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“. 
 
  
    
 
         
         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
                                                                                      _____________________________  
                                                                                    Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш. 
  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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: 02-020-138-1/20 
Дана, 17.03.2020.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 Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске због 
епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед појаве корона вируса 2019-nСoV., и на основу Одлуке Штаба 
за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 17.03.2020.године, Начелник општине доноси: 
 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У 
о забрани рада ЈУ Дјечије обданиште „РАДОСТ“ Братунац 

 
Члан 1. 

 
У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања 

становништва: 
 

2. Забрањује се рад Јавне установе Дјечије обданиште „РАДОСТ“ Братунац до даљњег. 
 

3. Обавезује се Јавна установа Дјечије обданиште „РАДОСТ“ Братунац да прије затварања спроведе мјере 
дезинфекције и повишене хигијене у простору у којем се обавља рад. 

 
Члан 3. 

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

поштовање исте од стране напријед наведеног субјекта. 
 

Члан 4. 
 

 О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из члана 3. Ове наредбе, свакодневно ће извјештавати 
Општински  штаб за ванредне ситуације. 
 

Члан 5. 
 

Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“. 
 
  
    
 
            Командант штаба 
         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
                                                                                      _____________________________  
                                                                                    Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.с.р. 



  

 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

НАЧЕЛНИК 
______________________________________________________________________________  
             Ул.Светог Саве 260 Братунац,тел. + 387(56)41-01-76;  факс+ 387(56) 41-03-37 
                                e-mail: bratopst@teol.net www.opstinabratunac.com 
 
Број: 02-020-138-1/20 
Дана, 18.03.2020.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 Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске због 
епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед појаве корона вируса 2019-nСoV. и на основу Одлуке Штаба 
за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 18.03.2020.године, Начелник општине доноси: 
 

 
 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У 
о регулисању рада бензинских пумпи на територији општине Братунац 

 
Члан 1. 

 
У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања 

становништва: 
 

4. Ограничава се рад од 07,00 до 18,00 часова за дио бензинске пумпе у коме је смјештен продајни 
објекат/трговине прехране и робе широке потрошње 
 

5. Забрањује се рад за дио бензинске пумпе у коме је смјештен угоститељски објекат до 23.03.2020.године са 
могућношћу укидања или продужења забране рада у зависности од развоја ситуације 

 
6. Без ограничења рада када је у питању продаја горива и других нафтних деривата  

 
Члан 2 

 
У случају кршења одредби из члана 1.ове наредбе забраниће се рад бензинских пумпи у потпуности у периоду 

од 18,00 часова до 07,00 часова. 
 
 

 
 

Члан 3. 
 

Задужује се Одсјек за инспекцијске послове-Тржишна инспекција и Комунална полиција да у провођењу ове 
наредбе обезбједи поштовање исте од стране напријед наведених субјекатаи предузме одговарајуће мјере из своје 
надлежности у складу са важећим законским прописима. 
 

Члан 4. 
 



 О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из члана 3. Ове наредбе, свакодневно ће извјештавати 
Општински  штаб за ванредне ситуације. 
 

Члан 5. 
 

Овом Наредбом мијења се члан 1.Став 1.Тачка 7. Наредне број 02-020-138/20 од 17.03.2020.године. 
 

Члан 6. 
 

Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“. 
 
  
    
 
         
         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
                                                                                      _____________________________  
                                                                                    Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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: 02-020-141/20 
Дана, 20.03.2020.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 Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске због 
епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед појаве корона вируса 2019-nСoV. и на основу Одлуке Штаба 
за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 20.03.2020.године, Начелник општине доноси: 
 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У 
о забрани јавних окупљања на подручју општине Братунац 

 
Члан 1. 

У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања 
становништва: 
 

1. Забрањује се јавно окупљање више од пет (5) лица у периоду од 07,00 до 18,00 часова на свим јавним 
површинама на подручју општине Братунац,на шеталишту у центру, на Градском споменику, на Рајској 
плажи,на свим излетиштима поред ријеке Дрине као и осталим регистрованим излетиштима на подручју 
општине Братунац..  

 
2. Забрањује се било која врста окупљања у периоду од 18,00 до 07,00 часова на локацијама наведеним у 

претходној тачки. 
 

Члан 2 
Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција, у сарадњи са Полицијском станицом 

Братунац, да у провођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте и предузме одоговарајуће мјере из своје 
надлежности у складу са важећим законским прописима. 
 

 
Члан 3. 

 
 О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из члана 3. Ове наредбе, свакодневно ће извјештавати 

Општински  штаб за ванредне ситуације. 
 

Члан 4. 
 
 

Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“. 
 
         
         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
                                                                                      _____________________________  
                                                                                    Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш. 
  



 
 

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: 02-020-142/20 
Дана, 20.03.2020.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 Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске због 
епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед појаве корона вируса 2019-nСoV. и на основу Одлуке Штаба 
за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 20.03.2020.године, Начелник општине доноси: 
 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У 
о забрани рада ЈУ „Народна Библиотека“ Братунац 

 
Члан 1. 

 
У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања 

становништва: 
 

3. Забрањује се рад Јавне установе „Народна библиотека“ Братунац до даљњег. 
 
4. Обавезује се ЈУ „Народна библиотека“ Братунац да прије затварања спроведе мјере дезинфекције и 

повишене хигијене у простору у којем се обавља рад. 
 

Члан 2 
 

Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да у провођењу ове наредбе обезбједи 
поштовање исте од стране напријед наведеног субјекта и предузме одоговарајуће мјере из своје надлежности у 
складу са важећим законским прописима. 
 

 
Члан 3. 

 
 О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из члана 3. Ове наредбе, свакодневно ће извјештавати 

Општински  штаб за ванредне ситуације. 
 

Члан 4. 
 
 

Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“. 
 
         
         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
                                                                                      _____________________________  
                                                                                    Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш. 
  



 
 

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: 02-020-142/20 
Дана, 20.03.2020.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 Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске због 
епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед појаве корона вируса 2019-nСoV. и на основу Одлуке Штаба 
за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 20.03.2020.године, Начелник општине доноси: 
 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У 
о забрани рада ЈУ „Дом културе Братунац“ Братунац 

 
Члан 1. 

 
У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања 

становништва: 
 

1. Забрањује се рад Јавне установе „Дом културе Братунац“ Братунац до даљњег. 
 
2. Обавезује се ЈУ „Дом културе Братунац“ Братунац да прије затварања спроведе мјере дезинфекције и 

повишене хигијене у простору у којем се обавља рад. 
 

Члан 2. 
 

Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да у провођењу ове наредбе обезбједи 
поштовање исте од стране напријед наведеног субјекта. 
 

 
Члан 3. 

 
 О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из члана 3. Ове наредбе, свакодневно ће извјештавати 

Општински  штаб за ванредне ситуације. 
 

Члан 4. 
 
 

Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“. 
 
         
         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
                                                                                      _____________________________  
                                                                                    Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш. 
 



 
 

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: 02-020-143/20 
Дана, 21.03.2020.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 Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске због 
епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед појаве корона вируса 2019-nСoV.,на основу Закључка 
Републичког штаба за ванредне ситуације od 18.03.2020.godine и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације 
општине Братунац на сједници одржаној дана 21.03.2020.године, Начелник општине доноси: 
 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У 
о Измјенама и допунама Наредби о регулисању рада трговинских,угоститељских, занатских, услужних и 
других објеката на територији општине Братунац бр.02-020-138/20 од 17.03.2020. и бр.02-020-138-1/20 од 

18.03.2020.године. 
 

Члан 1. 
 

Члан 1. мијења се и гласи: „У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних 
болести, те заштите и спасавања становништва на територији општине Братунац: 
 

7. Забрањује се рад до 30.03.2020.године, следећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда, и то: 
 дјечијим играоницама, фитнес центрима (фитнес, боди билдинг клубовима, теретанама и сличним 

облицима организовања), свадбеним салонима и свечаним салама  
 Угоститељским објектима свих категорија до 30.03.2020.године  
 Пијаци у Братунцу  
 Услужне дјелатности/занатство у којима се остварује непосредан блиски контакт са клијентима 

(фризерски салон, козметички студио и слично) , осим такси службе,  
 Трговинама,осим субјеката из подтачке 2.ове Наредбе 

 
2. Ограничава се рад од 07,00 до 18,00 часова следећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда 

до 30.03.2020.године, и то: 
- Угоститељским објектима у којима се поред припреме и послуживања пића и хране врши и дјелатност доставе 
хране, рад ограничити само на доставу хране наручену телефонским путем.Забрањено је вршење дјелатности 
(послуживање и припрема пиће и храна)  у самом пословном простору  
- Трговачким центрима (З маркет, Тропик и Робот),  
- Трговине прехране/робе широке потрошње,пољопривредне апотеке и трговине сточне хране 
- Трговинским објектима врсте драгстор 
- Аутопраоницама, вулканизерским и аутомеханичарским радњама 
 
3. Субјектима који обављају дјелатност прозводње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу 
продаје њихових производа)-од 07,00 до 20,00 часова-с тим да се у периоду од 18,00 до 20,00 часова врши 
шалтерска продаја. Забрањује се конзумирање хране на лицу мјеста. 
 
4. Хотели, мотели и хостели могу пружати услуге у свом простору од 07,00 до 18,00 часова само за 
пријављене/регистроване госте  



 
5 .Ограничава се рад за дио бензинске пумпе у коме је смјештен продајни објекат/трговине прехране и робе широке 
потрошње у периоду од 07,00 до 18,00 часова до 30.03.2020.године. 
Забрањује се рад за дио бензинске пумпе у коме је смјештен угоститељски објекат до 30.03.2020. 
 Без ограничења радног времена када је у питању продаја горива и нафтних деривата. 
У случају кршења ових одредби, забраниће се рад бензинских пумпи у потпуности у периоду од 18,00 до 07,00 
часова. 
 

Члан 2 
 

У члану 2. у ставу 1.послије подстава  6. додаје се нови подстав који гласи: 
„ Аутопраонице, вулканизерске и аутомеханичарске радње су дужне придржавати се прописаних мјера одстојања 
као и ограничавању минималног броја лица присутних у самом пословном простору.“  
 

 
Члан 3. 

 
Послије члана 2. Додаје се нови члан 2а, који гласи 
„Општински штаб за ванредне ситуације општине Братунац ће пратити Закључке и Одлуке Републичког штаба за 
ванредне ситуације и у складу са тим усклађивати своје Одлуке“ 
 
 

Члан 4. 
 

Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“. 
 
  
    
         
         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
                                                                                      _____________________________  
                                                                                    Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

НАЧЕЛНИК 
_____________________________________________________________________________  
             Ул.Светог Саве 260 Братунац,тел. + 387(56)41-01-76;  факс+ 387(56) 41-03-37 
                                e-mail: bratopst@teol.net www.opstinabratunac.com 
 
Број: 02-020-143/20 
Дана, 23.03.2020.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 Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске због 
епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед појаве корона вируса 2019-nСoV.,на основу Закључка 
Републичког штаба за ванредне ситуације od 22.03.2020.godine и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације 
општине Братунац на сједници одржаној дана 23.03.2020.године, Начелник општине доноси: 
 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У 
о Измјени и допунама Наредби о регулисању рада трговинских,угоститељских, занатских, услужних и 
других објеката на територији општине Братунац бр.02-020-138/20 од 17.03.2020., бр.02-020-138-1/20 од 

18.03.2020.године. и бр.02-020-143/20 од 21.03.2020.године 
 

Члан 1. 
 

Мијења се члан 1. Став 1. Тачка 3.те умјесто „ од 18,00 до 20,00 часова“ треба да стоји „од 18,00 до 19,30 
часова“. 
 
 

Члан 2. 
 

Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“. 
 
  
    
         
         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
                                                                                      _____________________________  
                                                                                    Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА                                                         РЕПУБЛИКА СРПСКА 
„САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ                                                               ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ“                                                        НАЧЕЛНИК                                                                                                      
БРАТУНАЦ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 
 
 
 

 

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР  
ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БРАТУНАЦ 

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Братунац, март 2020.године. 
 
 



На основу члана 240. став 4. Закона о раду и чланова 121, 123, 194, 264,271а и 271б Закона о 
измјенама и допунама Закона о раду (Службени гласник Републике Српске бр.1/16 и 66/18) и члана 38. 
став 2. Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске 
(Службени гласник Републике Српске бр.20/17 , 85/18 и 21/20), Синдикална организација „Самостални 
синдикат општинске управе Братунац“ коју заступа предсједник Сидикалне организације, (у даљем тексту 
Синдикат) са једне стране и Општинска управа општине Братунац, коју заступа Начелник општине 
Братунац, (у даљем тексту послодавац) с друге стране, закључили су дана 20.03.2020. године следеће: 
    
 

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ  
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 

ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БРАТУНАЦ 
 

Члан 1. 
 

(1) Врше се Измјене  и допуне Колективног уговора за запослене у Општинској управи Братунац 

потписаног између Синдикалне организација „Самостални синдикат општинске управе Братунац“ 

коју заступа предсједник Сидикалне организације, с једне стране и Општинске управе општине 

Братунац, коју заступа Начелник општине Братунац, с друге стране, број: 01-15-03/18 и 02-020-

84/18 од 07.02.2018. године („Службени гласник општине Братунац“ бр.1/18, 2/18 и 4/19).       

 
 

Члан 2. 
 

(1) У Колективном уговору за запослене у Општинској управи Братунац  („Службени гласник општине 

Братунац“ бр.1/18, 2/18 и 4/19) у члану 5. став 6. мијења се и гласи: 

„(6) Учесници у закључивању овог колективног уговора могу да утврде већу цијену рада од цијене 
рада која се утврђује у складу са ставом 5. овог члана, с тим да висина цијене рада не може бити 
мања од 110,00 КМ ни већа од 145,00 КМ.  

 
Члан 3. 

 
Члан 6. мијења се и гласи: 

 
(1) Коефицијенти за обрачун основне плате запослених утврђују се у распонима и разврставају у 

платне групе у зависности од потребног стручног знања, сложености послова , самосталности у 
раду и степену одговорности. 

(2) Послови се разврставају у платне групе,категорије и звања са сљедећим коефицијентима за 
обрачун плате: 
1) прва платна група – послови на којима се захтијева стручност неквалификованог 

радника............................................................................................................................................4,85 
2) друга платна група – послови на којима се захтијева стручност која се стиче 

средњим образовањем у трајању од три године.................................................................4,95-5,80 
3) трећа платна група – послови на којима се захтијева стручност која се стиче 

средњим образовањем у трајању од четири године………………………………………5,90-7,20 
4) четврта платна група – послови на којима се захтијева стручност која се стиче 

специјализацијом на основу стручности средњег образовања..........................................7,30-8,30 
5) пета платна група – послови на којима се захтијева стручност која се стиче вишим 

образовањем или високим образовањем са остварених 180 ECTS бодова, или 
еквивалент...............................................................................................................................8,40-9,40 



6) шеста платна група – послови на извршилачким радним мјестима на којима се 
захтијева стручност која се стиче високим образовањем у трајању од четири године 
или високим образовањем са остварених 240 ECTS бодова или еквивалент ………9,50-14,40 

7)  седма платна група - послови на руководећим радним мјестима на којима се 
захтијева стручност која се стиче високим образовањем у трајању од четири године 
или високим образовањем са остварених 240 ECTS бодова, или еквивалент…….....14,50-20,95 

(3) За обрачун основне плате запослених у кабинету начелника општине 
који немају статус службеника или намјештеника примјењује се коефицијент седме платне 
групе, уколико имају стручност која се стиче високим образовањем у трајању од четири године 
или високим образовањем са остварених 240 ECTS бодова, или еквивалент. 

(4) Уколико запослени из става 3. овог члана немају стручност седме платне групе, за 
обрачун основне плате примјењује се коефицијент платне групе у зависности од захтијеваног 
степена стручне спреме. 

(5) Изузетно од става 2. тачка 7) овог члана, коефицијенти за обрачун основне плате запосленог на 
руководећем радном мјесту и запосленог из става 3. овог члана у неразвијеним и изразито 
неразвијеним јединицама локалне самоуправе могу се утврдити у складу са коефицијентима 
утврђеним за шесту платну групу. 

(6) Колективним уговором код послодавца одређује се коефицијент за свако радно мјесто у 
општинској управи у оквиру платних група из става 2. овог члана, с тим да се за радна мјеста 
службеника у истој категорији, односно категорији и звању, односно пословима исте сложености 
за радна мјеста намјештеника одређује исти коефицијент“. 

 
 

Члан 4. 
 
Члан 7. мијења се и гласи: 

 
Овим Колективним уговором одређују се коефицијенти  за свако радно мјесто у Општинској 

управи Братунац. 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
 

Р.б. Назив радног мјеста 
Статус 

(службеник/на
мјештеник) 

Платна 
група 

Категорија и звање 
Коефицијент 

за обрачун 
плате 

1. Начелник одјељења Службеник 7 (седма) Прва категорија 15,28 

2. 
Шеф одсјека за административне 
послове 

Службеник 6 (шеста) Друга категорија 12,28 

3. 
Стручни савјетник за пружање 
правне помоћи 

Службеник 6 (шеста) Трећа категорија 11,44 

4. 
Самостални стручни сарадник за 
управљање људским ресурсима и 
персоналне послове 

Службеник 6 (шеста) 
Пета категорија, 

првог звања 
10,83 

5. 
Стручни сарадник за послове 
матичара 

Службеник 3 (трећа) 
Седма категорија, 

трећег звања 
6,78 

6. 
Стручни сарадник за овјеру 
потписа, преписа и рукописа 

Службеник 3 (трећа) 
Седма категорија, 

трећег звања 
6,78 

7. 
Стручни сарадник за пријем 
поште и завођење поднесака 

Службеник 3 (трећа) 
Седма категорија, 

трећег звања 
6,78 

8. 

Стручни сарадник за пружање 
помоћи грађанима при 
подношењу захтјева у шалтер 
сали и послове архиве 

Службеник 3(трећа) 
Седма категорија, 

трећег звања 
6,78 

9. 
Шеф одсјека за борачко-
инвалидску заштиту 

Службеник 6 (шеста) Друга категорија 12,28 



10. 
Стручни савјетник за питања из 
области права бораца 

Службеник 6 (шеста) Трећа категорија 11,44 

11. 
Самостални стручни сарадник за 
борачки додатак и евиденцију о 
војној обавези 

Службеник 6 (шеста) 
Пета категорија, 

трећег звања 
10,83 

12. 
Виши стручни сарадник за 
правне послове борачко-
инвалидске заштите 

Службеник 5 (пета) 
Шеста категорија, 

трећег звања 
8,94 

13. 
Стручни сарадник за оперативно-
компјутерску обраду података 
борачко-инвалидске заштите 

Службеник 3 (трећа) 
Седма категорија, 

трећег звања 
6,78 

14. 
Радник на обезбеђењу објекта - 
портир 

Намјештеник 3 (трећа) ---------------- 6,28 

15. Достављач поште - курир Намјештеник 1 (прва) ---------------- 5,80 
16. Кафе куварица Намјештеник 3 (трећа) ---------------- 6,67 
17. Радник на одржавању чистоће Намјештеник 3 (трећа) ---------------- 6,00 
 

 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 

Р/б Назив радног мјеста Статус 
(службеник/на

мјештеник) 

Платна 
група 

Категорија и звање Коефицијент 
за обрачун 

плате 
1. Начелник одјељења Службеник 7 (седма) Прва категорија 15,28 
2. Шеф Одсјека за буџет Службеник 6 (шеста) Друга категорија 12,28 

3. 
Стручни савјетник за 
трезор,платни промет и праћење 
локалних општинских прихода 

Службеник 6 (шеста) Трећа категорија 11,44 

4. 
Самостални стручни сарадник за 
финансије и рачуноводство 

Службеник 6 (шеста) 
Пета категорија, 

првог звања 
10,83 

5. 
Стручни сарадник за рад са 
буџетским корисницима, вођење 
пословних књига и благајне 

Службеник 3 (трећа) 
Седма категорија, 

трећег звања 
6,78 

6. Шеф Одсјека за рачуноводство Службеник 6 (шеста) Друга категорија 12,28 

7. 
Стручни сарадник за унос 
добављача,фактура,обраду 
наруџбеница и ликвидатуру 

Службеник 3 (трећа) 
Седма категорија, 

трећег звања 
6,78 

8. 
Стручни сарадник за послове 
обрачуна 

Службеник 3 (трећа) 
Седма категорија, 

трећег звања 
6,78 

 
 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 

Р/б Назив радног мјеста Статус 
(службеник/на

мјештеник) 

Платна 
група 

Категорија и звање Коефицијент 
за обрачун 

плате 
1. Начелник одјељења Службеник 7 (седма) Прва категорија 15,28 
2. Шеф одсјека за привреду и развој Службеник 6 (шеста) Друга категорија 12,28 

3. 
Самостални стручни сарадник за 
пољопривреду 

Службеник 6 (шеста) 
Пета категорија, 

првог звања 
10,83 

4. 
Стручни савјетник за развој 
пољопривреде и израду пројеката 

Службеник 6 (шеста) Трећа категорија 11,44 

5. 
Виши стручни сарадник за 
пољопривреду и водопривреду 

Службеник 5 (пета) 
Шеста категорија, 

трећег звања 
8,67 



6. 
Самостални стручни сарадник за 
приватно предузетништво 

Службеник 6 (шеста) 
Пета категорија, 

првог звања 
10,83 

7. 
Шеф одсјека за друштвене 
дјелатности и инспекцијске 
послове 

Службеник 6 (шеста) Друга категорија 12,28 

8. 
Самостални стручни сарадник за 
цивилну заштиту 

Службеник 6 (шеста) 
Пета категорија, 

првог звања 
10,83 

9. Еколошки инспектор Службеник 6 (шеста) Четврта категорија 11,39 
10. Тржишни инспектор Службеник 6 (шеста) Четврта категорија 11,39 

11. 
Здравствени инспектор и 
инспектор за храну 

Службеник 6 (шеста) Четврта категорија 11,39 

12. 
Урбанистичко-грађевински 
инспектор 

Службеник 6 (шеста) Четврта категорија 11,39 

 
 

 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

 
Р/б Назив радног мјеста Статус 

(службеник/на
мјештеник) 

Платна 
група 

Категорија и звање Коефицијент 
за обрачун 

плате 
1. Начелник одјељења Службеник 7 (седма) Прва категорија 15,28 
2. Комунални полицајац Службеник 6 (шеста) Четврта категорија 11,39 

3. 
Шеф Одсјека за стамбено-
комуналне послове 

Службеник 6 (шеста) Друга категорија 12,28 

4. 

Стручни савјетник за правне 
послове из области просторног 
уређења и стамбено-комуналних 
послова 

Службеник 6 (шеста) Трећа категорија 11,44 

5. 

Стручни сарадник за припрему 
техничке 
документације,саобраћај, 
заједничку комуналну потрошњу 
и процјену стања грађевинских 
објеката 

Службеник 3 (трећа) 
Седма категорија, 

трећег звања 
6,78 

6. 
Возач, руковаоц грађевинским 
машинама 

Намјештеник 4 (четврта) -------------- 7,61 

7. 
Шеф Одсјека за просторно 
уређење и урбанистичко планску 
документацију 

Службеник 6 (шеста) Друга категорија 12,28 

8. 

Самостални стручни сарадник за 
грађење и контролу инвестиционе 
техничке документације, обнову 
стамбених објеката и 
инвестиционо улагање 

Службеник 6 (шеста) 
Пета категорија, 

првог звања 
10,83 

9. 

Виши стручни сарадник за правне 
послове из области просторног 
уређења и стамбено-комуналних 
послова 

Службеник 5 (пета) 
Шеста категорија, 

трећег звања 
8,89 

9. 
Стручни сарадник за контролу 
техничке документације и 
грађење   привремених објеката 

Службеник 3 (трећа) 
Седма категорија, 

трећег звања 
6,78 

 
 
 
 



ОДСЈЕК ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
 

Р/б Назив радног мјеста Статус 
(службеник/на

мјештеник) 

Платна 
група 

Категорија и звање Коефицијент 
за обрачун 

плате 
1. Секретар Скупштине општине Службеник 7 (седма) Прва категорија 15,28 

2. 
Виши стручни сарадник за 
скупштинске послове 

Службеник 5 (пета) 
Шеста категорија, 

трећег звања 
8,67 

3. 
Стручни сарадник технички 
секретар Предсједника СО-е и 
Замјеника Начелника општине    

Службеник 3 (трећа) 
Седма категорија, 

трећег звања 
6,78 

4. Возач - штампар Намјештеник 3 (трећа) -------------------- 6,67 
 

 
 
 

ОДСЈЕК ЗА УПРАВНО-ПРАВНЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
 

Р/б Назив радног мјеста Статус 
(службеник/на
мјештеник) 

Платна 
група 

Категорија и звање Коефицијент 
за обрачун 
плате 

1. 

Шеф Одсјека за управно-правне и 
техничке послове начелника 
општине и службеник за јавне 
набавке 

Службеник 6 (шеста) Друга категорија 12,28 

2. 
Самостални стручни сарадник – 
кординатор за интерну контролу 

Службеник 6 (шеста) 
Пета категорија, 

првог звања 
10,83 

3. 
Стручни сарадник технички 
секретар Начелника општине 

Службеник 3 (трећа) 
Седма категорија, 

трећег звања 
6,78 

4. 
Шеф возног парка – возач, економ 
и домар 

Намјештеник 4 (четврта) --------------------- 7,61 

 
 

ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БРАТУНАЦ 
 

Р/б Назив радног мјеста Статус 
(службеник/на
мјештеник) 

Платна 
група 

Категорија и звање Коефицијент 
за обрачун 
плате 

1. 
Старјешина Територијалне 
ватрогасне јединице 

Намјештеник 6 (шеста) ---------------------- 12,28 

2. 
Замјеник старјешине 
Територијалне ватрогасне 
јединице 

Намјештеник 6 (шеста) ---------------------- 10,67 

3. Ватрогасац - спремиштар Намјештеник 3 (трећа) ---------------------- 7,61 
4. Ватрогасац – возач Намјештеник 3 (трећа) ---------------------- 6,55 
5. Ватрогасац Намјештеник 3 (трећа) ---------------------- 6,55 

 
 

Члан 5. 
 

Послије члана 39. додаје се нови члан 39а. и гласи: 
 

„Члан 39а. 
 
Учесници овог колективног уговора сагласни су да се важење Колективног уговора продужи за 

период од једне године. 



 
                                                                 Члан 6. 
 

Овај Колективни уговор закључен је у 4 истовјетна примјерка , од којих свака страна задржава по 
2 примјерка. 
 
                                                           Члан 7. 
 

Измјене и допуне Колективног уговора за запослене у Општинској управи Братунац ступају на 
снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном Гласнику општине Братунац“. 
 
 
 
 
 
Предсједник Синдикалне организације 
„Самостални синдикат општинске управе                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                 Братунац“                                                                                                                            
  
           Перић Иванка, с.р.         Недељко Млађеновић,дипл.инж.маш., с.р. 
    
 
Број:01-15-01/20                                                                              Број:02-020-145/20                                                                           
Братунац,23.03. 2020. године.                 Братунац,23.03. 2020. године. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Ул Светог Саве 88,тел.+387(56)41-0076;факс:+387(56)41-03-37;e-mail;bratopst@teol.net 
www.bratunacopstina.com 

 

  
       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 2019 
годину(„Службени билтен општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 
    1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 4.250,00КМ                                                                                             
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 4.250,00КМ, 
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на позицију : 
-415200  „ текући грантови појединцима“  у износу од 4.250,00КМ за плаћање алтернативног смјештаја 
за јануар,фебруар,март, април и мај   2019године за породице: Стојана Милинковића ,Драгана 
Ћирковића Слобе Ћирковић , Дејана Симића  и  Милован Ђурковића,  чије су  куће оштећене у 
поплавама. 
 
  3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 
   4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
 
 
Број:02-020-347-13-2/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Братунац,31.05.2019године                                        
                                                                                                               Недељко Млађеновић с.р. 
 
 



 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Ул Светог Саве 88,тел.+387(56)41-0076;факс:+387(56)41-03-37;e-mail;bratopst@teol.net 
www.bratunacopstina.com 

 

  
       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 2019 
годину(„Службени билтен општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 920,00КМ                                                                                      
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 920,00КМ, 
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на позицију : 
-415200 „ Средства за спорт“  у износу од 920,00КМ  СШЦ Братунац за кориштење дворане од стране 
КК Братунац и ЖОК Братунац, 
 
3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 
 4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
 
Број:02-020-347-13-1/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Братунац,31.05.2019године                                        
                                                                                                                Недељко Млађеновић с.р. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Ул Светог Саве 88,тел.+387(56)41-0076;факс:+387(56)41-03-37;e-mail;bratopst@teol.net 
www.bratunacopstina.com 

  
       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 2019 
годину(„Службени гласник општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 
    1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 850,00КМ                                                                                             
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 850,00КМ, 
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на позицију : 
-415200  „ текући грантови појединцима“  у износу од 850,00КМ за плаћање алтернативног смјештаја за 
јун 2019године за породице: Стојана Милинковића ,Драгана Ћирковића Слобе Ћирковић , Дејана 
Симића  и  Милован Ђурковића,  чије су  куће оштећене у поплавама. 
 
  3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 
   4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
 
 
Број:02-020-347-18/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Братунац,30.06.2019. године                                        
                                                                                                            Недељко Млађеновић с.р. 
 
 
 
 



 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Ул Светог Саве 88,тел.+387(56)41-0076;факс:+387(56)41-03-37;e-mail;bratopst@teol.net 
www.bratunacopstina.com 

 
 
       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 2019 
годину(„Службени билтен општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 630,00КМ                                                                                             
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 630,00КМ, 
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на позицију : 
-415200 „ Средства за спорт“  у износу од 630,00КМ  СШЦ Братунац за кориштење дворане од стране 
КК Братунац и ЖОК Братунац, 
 
3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 
 4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
 
Број:02-020-347-19/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Братунац,30.06.2019године                                        
                                                                                                             Недељко Млађеновић с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Ул Светог Саве 88,тел.+387(56)41-0076;факс:+387(56)41-03-37;e-mail;bratopst@teol.net 
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 2019 
годину(„Службени билтен општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 105,00КМ                                                                                             
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 105,00КМ, 
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на позицију : 
-415200“Остали текући грантови“ у износу од 105,00КМ за пружање помоћи породицама палих 
бораца,ратних војних инвалида и цивилних жртава рата како би извршили откуп станова које су добили 
на кориштење (1 корисник).Средства ће се искористити за плаћање таксе у Основном суду Сребреница. 
 
 3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 
 4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
 
Број:02-020-347-20/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Братунац,31.07.2019године                                        
                                                                                                             Недељко Млађеновић с.р. 
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 2019 
годину(„Службени билтен општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 1.000,00КМ                                                                                             
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 1.000,00КМ, 
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на позицију : 
-415200“Остали текући грантови“ у износу од 1.000,00КМ Активу  Електро Бијељине за добровољне 
даваоце крви. 
 
 3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 
 4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
 
Број:02-020-347-21/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Братунац,31.07.2019године                                        
                                                                                                            Недељко Млађеновић с.р. 
 
 
 
 



 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 2019 
годину(„Службени гласник општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 4.850,00 КМ                                                                                             
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 4.850,00КМ, 
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на позицију                                                                                           
-415200“ Остали текући грантови“   у износу од 4.850,00КМ за уплату ДОО „РОЋКО“Братунац за 
превоз чланова  КУД-а у Грчку за учешће на фестивалу фолклора. 
  
3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 
 4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
 
Број:02-020-347-22/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Братунац,31.07.2019године                                        
                                                                                                            Недељко Млађеновић с.р. 
 
 
 
 



 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
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www.bratunacopstina.com 

 

  
       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 2019 
годину(„Службени билтен општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 
    1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 850,00КМ                                                                                             
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 850,00КМ, 
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на позицију : 
-415200  „ текући грантови појединцима“  у износу од 850,00КМ за плаћање алтернативног смјештаја за 
јул 2019године за породице: Стојана Милинковића ,Драгана Ћирковића Слобе Ћирковић , Дејана 
Симића  и  Милован Ђурковића,  чије су  куће оштећене у поплавама. 
 
  3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 
   4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
 
 
Број:02-020-347-23/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Братунац,31.07.2019године                                        
                                                                                                             Недељко Млађеновић с.р. 
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 2019 
годину(„Службени билтен општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 
    1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 850,00КМ                                                                                             
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 850,00КМ, 
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на позицију : 
-415200  „ текући грантови појединцима“  у износу од 850,00КМ за плаћање алтернативног смјештаја за 
август 2019године за породице: Стојана Милинковића ,Драгана Ћирковића Слобе Ћирковић , Дејана 
Симића  и  Милован Ђурковића,  чије су  куће оштећене у поплавама. 
 
  3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 
   4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
 
 
Број:02-020-347-24/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Братунац,31.08.2019године                                        
                                                                                                            Недељко Млађеновић с.р. 
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 2019 
годину(„Службени билтен општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности(организациони код 0015150) у износу од1.000,00 КМ                                                                                             
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 1.000,00КМ, 
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на позицију : 
-415200“ Остали текући грантови“  у износу од 1.000,00КМ за помоћ Цвијетиновић Дарку за трошкове 
сахране дјетета које се утопило у Дрини.                                                                                                                                                    
 
 3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 
 4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
 
Број:02-020-347-25/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Братунац,31.08.2019године                                        
                                                                                                             Недељко Млађеновић с.р. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
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Ул Светог Саве 88,тел.+387(56)41-0076;факс:+387(56)41-03-37;e-mail;bratopst@teol.net 
www.bratunacopstina.com 

 
 

 

  
       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 2019 
годину(„Службени билтен општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 2.420,00КМ                                                                                             
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 2.420,00КМ, 
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на позицију : 
-415200 „ Средства за спорт“  у износу од 2.420,00КМ  СШЦ Братунац за кориштење дворане од стране 
КК Братунац и ЖОК Братунац, 
 
3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 
 4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
 
Број:02-020-347-26/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Братунац,30.09.2019године                                        
                                                                                                            Недељко Млађеновић с.р. 
 
 
 



 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
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Ул Светог Саве 88,тел.+387(56)41-0076;факс:+387(56)41-03-37;e-mail;bratopst@teol.net 
www.bratunacopstina.com 

 
 

 

  
       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 2019 
годину(„Службени билтен општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 
    1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 850,00КМ                                                                                             
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 850,00КМ, 
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на позицију : 
-415200  „ текући грантови појединцима“  у износу од 850,00КМ за плаћање алтернативног смјештаја за 
септембар 2019године за породице: Стојана Милинковића ,Драгана Ћирковића Слобе Ћирковић , Дејана 
Симића  и  Милован Ђурковића,  чије су  куће оштећене у поплавама. 
 
  3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 
   4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
 
 
Број:02-020-347-27/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Братунац,30.09.2019године                                        



                                                                                                            Недељко Млађеновић с.р. 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
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Ул Светог Саве 88,тел.+387(56)41-0076;факс:+387(56)41-03-37;e-mail;bratopst@teol.net 
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 2019 
годину(„Службени билтен општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 2.300,00КМ                                                                                   
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 2.300,00КМ, 
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на позицију : 
-415229 „ Остали грантови“  у износу од 2.300,00КМ  за исплате  награда најбољим студентима општине 
Братунац за Дан општине. 
 
3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије 
 
 4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
 
Број:02-020-347-28/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Братунац,30.09.2019године                                        
                                                                                                             Недељко Млађеновић с.р. 
 
 
 
 



 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
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Ул Светог Саве 88,тел.+387(56)41-0076;факс:+387(56)41-03-37;e-mail;bratopst@teol.net 
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 2019 
годину(„Службени билтен општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 105,00КМ                                                                                             
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 105,00КМ, 
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на позицију : 
-415200“Остали текући грантови“ у износу од 105,00КМ за пружање помоћи породицама палих 
бораца,ратних војних инвалида и цивилних жртава рата како би извршили откуп станова које су добили 
на кориштење (1 корисник).Средства ће се искористити за плаћање таксе у Основном суду Сребреница. 
 
 3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 
 4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
 
Број:02-020-347-29/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Братунац,31.10.2019године                                        
                                                                                                             Недељко Млађеновић с.р. 
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 2019 
годину(„Службени билтен општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 3.300,00КМ                                                                                             
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 3.300,00КМ, 
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на позицију : 
-415200 „ Средства за спорт“  у износу од 3.300,00КМ  СШЦ Братунац за кориштење дворане од стране 
КК Братунац и ЖОК Братунац, 
 
3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 
 4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
 
Број:02-020-347-30/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Братунац,31.10.2019године                                        
                                                                                                             Недељко Млађеновић с.р. 
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 2019 
годину(„Службени билтен општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 
    1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 850,00КМ                                                                                             
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 850,00КМ, 
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на позицију : 
-415200  „ текући грантови појединцима“  у износу од 850,00КМ за плаћање алтернативног смјештаја за 
октобар 2019године за породице: Стојана Милинковића ,Драгана Ћирковића Слобе Ћирковић , Дејана 
Симића  и  Милован Ђурковића,  чије су  куће оштећене у поплавама. 
 
  3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 
   4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
 
 
Број:02-020-347-31/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Братунац,31.10.2019године                                        
                                                                                                             Недељко Млађеновић с.р. 
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 2019 
годину(„Службени билтен општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 7.185,00КМ                                                                                             
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 7.185,00КМ, 
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на позицију : 
-415200 „ Средства за спорт“  у износу од 7.185,00КМ  СШЦ Братунац за кориштење дворане од стране 
КК Братунац и ЖОК Братунац, 
 
3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 
 4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
 
Број:02-020-347-32/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Братунац,31.10.2019године                                        
                                                                                                            Недељко Млађеновић с.р. 
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 2019 
годину(„Службени билтен општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 
    1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 850,00КМ                                                                                             
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 850,00КМ, 
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на позицију : 
-415200  „ текући грантови појединцима“  у износу од 850,00КМ за плаћање алтернативног смјештаја за 
новембар 2019године за породице: Стојана Милинковића ,Драгана Ћирковића Слобе Ћирковић , Дејана 
Симића  и  Милована Ђурковића,  чије су  куће оштећене у поплавама. 
 
  3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 
   4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
 
 
Број:02-020-347-33/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Братунац,30.11.2019године                                        
                                                                                                             Недељко Млађеновић с.р. 
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 
2019годину(„Службени гласник општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси:  
 
 
                                                         
                                                                Р Ј Е Ш Е Њ Е 
                                                              
                                   О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 
 
                                                                   
 
     1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру  буџетског корисника   СШЦ Братунац 
(организациони код 0815067)у планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембра 2019године, у 
износу од 600,00КМ и то: 
-са позиције: 
 
- 412900 „Остали некласификовани расходи“ на  позицију  412600 „ Расходи по основу утрошка горива“  
у износу од 600,00КМ. 
 
  2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије и СШЦ Братунац 
 
   3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 
Братунац“. 
  
 
 
 
 Број 02-020-210-347-34/18                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ    
Братунац,30.11.2019године 
                                                                                              Недељко Млађеновић допл.инж.маш. 
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 
2019годину(„Службени гласник општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси:  
 
 
                                                                Р Ј Е Ш Е Њ Е 
                                                              
                                   О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 
 
                                                         
 
     1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру  буџетског корисника Туристичка организација 
Братунац (организациони код 0015920) у  планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембра 
2019године, у износу од 7.100КМ и то: 
-са позиције: 
- 411100„Расходи за бруто плате запослених“на  позицију 412400„Расходи за материјал за посебне 
намјене“ у износу од 5.000КМ. 
- 411200„Расходи за бруто накнаде трошкова  и осталих личних примања запослених по основу рада“на  
позицију 412400„Расходи за материјал за посебне намјене“ у износу од 1.200КМ. 
- 411200„Расходи за бруто накнаде трошкова  и осталих личних примања запослених по основу рада“на  
позицију 412200„Расходи за комуналне услуге“ у износу од 100КМ. 
- 411200„Расходи за бруто накнаде трошкова  и осталих личних примања запослених по основу рада“на  
позицију 412300„Расходи за режијски материјал“ у износу од 100КМ. 
- 411200„Расходи за бруто накнаде трошкова  и осталих личних примања запослених по основу рада“на  
позицију 412700„Расходи за услуге осигурања“ у износу од 300КМ. 
- 411200„Расходи за бруто накнаде трошкова  и осталих личних примања запослених по основу рада“на  
позицију 511300„Издаци за набавку постројења и опреме“ у износу од 400КМ. 
 
 
    2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије  и  Туристичка организација  Братунац. 
 
    3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 
Братунац“. 
 
 
 
    Број 02-020-347-35/18                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
    Братунац,31.12.2019године 
                                                                                                     Недељко Млађеновић  с.р. 
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 2019 
годину(„Службени билтен општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за општу управу(организациони код 
0015130) у износу од 3.000,00КМ                                                                                                                                
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 3.000,00КМ, 
-на Одјељењe за општу управу(организациони код 0015130)  на позицију : 
-415200 „ Општинска борачка организација Братунац“ у износу од 3.000,00КМ  за помоћ породицама 
слабог материјалног стања за куповину печеница за Божић.  
 
 3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за општу управу. 
 
 4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
 
Број:02-020-347-36/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Братунац,31.12.2019године                                        
                                                                                                            Недељко Млађеновић с.р. 
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 2019 
годину(„Службени билтен општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за општу управу(организациони код 
0015130) у износу од 3.000,00КМ                                                                                                                                
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 3.000,00КМ, 
-на Одјељењe за општу управу(организациони код 0015130)  на позицију : 
-487200 „Трансфери ентитету“ у износу од 3.000,00КМ  за хуманитарну акцију „С љубављу храбрим 
срцима“.  
 
 3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за општу управу. 
 
 4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
 
Број:02-020-347-37/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Братунац,31.12.2019године                                        
                                                                                                            Недељко Млађеновић с.р. 
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана 12 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 2019 
годину(„Службени билтен општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси: 
 
 
 
                                                          Р Ј Е Ш Е Њ Е  
                      О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 
    1.  Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности(организациони код 0015150) у износу од 850,00КМ                                                                                             
2. Средства из тачке 1. овог  рјешења обезбједиће се реалокацијом средстава : 
-са Стручне службе Скупштине општине (организациони код 0015110) са позиције : 
-буџетска резерва у износу од 850,00КМ, 
-на Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности(организациони код 0015150)  на позицију : 
-415200  „ текући грантови појединцима“  у износу од 850,00КМ за плаћање алтернативног смјештаја за 
децембар 2019године за породице:Драгана Ћирковића, Слобе Ћирковић , Дејана Симића  и  Милована 
Ђурковића,  чије су  куће оштећене у поплавама. 
 
  3.За реализацију овог Рјешења  задужује се Одјељење за финансије и  Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 
   4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења ,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Братунац“ 
 
 
 
 
 
 
Број:02-020-347-38/18                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Братунац,31.12.2019године                                        
                                                                                                             Недељко Млађеновић с.р. 



 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Ул Светог Саве 88,тел.+387(56)41-0076;факс:+387(56)41-03-37;e-mail;bratopst@teol.net 
www.bratunacopstina.com 

 
 

       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 
2019годину(„Службени гласник општине Братунац“број 08/18),Начелник општине  доноси:  
 
 
                                                         
                                                                Р Ј Е Ш Е Њ Е 
                                                              
                                   О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 
 
                                                                   
 
     1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру  буџетског корисника Територијална ватрогасна 
јединица Братунац(организациони код 0015125)у планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 
децембра 2019године, у износу од 1.800КМ и то: 
-са позиције: 
- 511400 „Издаци за инвестиционо  одржавање опреме“ на  позицију 516100„Издаци за залихе 
материјала,робе и ситног инвентара “ у износу од 1.800КМ. 
 
 
    2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије  и  Територијална ватрогасна једи- ница 
Братунац. 
 
    3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 
Братунац“. 
  
 
 
 
    Број 02-020-347-39/18                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
    Братунац,31.12.2019године 
                                                                                                    Недељко Млађеновић  с.р. 
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 
2019годину(„Службени гласник општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси:  
 
 
                                                         
                                                                Р Ј Е Ш Е Њ Е 
                                                              
                                   О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 
 
                                                                   
 
     1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру  буџетског корисника Одјељење за општу 
управу(организациони код 0015130)у планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембра 
2019године, у износу од 30.000,00КМ и то: 
-са позиције: 
- 419100 „Расходи по судским рјешењима“ на  позицију 412300„Расходи за режијски материјал“ у 
износу од 4.000,00КМ. 
- 419100 „Расходи по судским рјешењима“ на  позицију 412400„Расходи за материјал за посебне 
намјене“ у износу од 4.000,00КМ. 
- 419100 „Расходи по судским рјешењима“ на  позицију 412900„Расходи за бруто наклнаде за рад ван 
радног односа “ у износу од 20.000,00КМ. 
 
- 419100 „Расходи по судским рјешењима“ на  позицију 487200„Трансфери ентитетима “ у износу од 
2.000,00КМ. 
 
 
 
    2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије  и Одјељење за општу управу. 
 
    3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 
Братунац“. 
  
 
 
 
    Број 02-020-347-40/18                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
    Братунац,31.12.2019године 
                                                                                                     Недељко Млађеновић  с.р.  
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 
2019годину(„Службени гласник општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси:  
 
 
                                                         
                                                                Р Ј Е Ш Е Њ Е 
                                                              
                                   О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 
 
                                                                   
 
     1. Одобрава се реалокација средстава између  буџетског корисника Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности(организациони код 0015150) и Обданишта „Радост“Братунац 0015400 у 
планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембра 2019године, у износу од 4.500,00КМ и то: 
-са позиције: 
 
-414100„Субвенције“на  позицију 411200„Расходи за бруто накнаде“у износу од 4500,00КМ. 
 
 
 
    2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије Братунац 
 
    3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 
Братунац“. 
  
 
 
 
    Број 02-020-347-41/18                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
    Братунац,31.12.2019године 
                                                                                                     Недељко Млађеновић  с.р. 
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 
2019годину(„Службени гласник општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси:  
 
 
                                                         
                                                                Р Ј Е Ш Е Њ Е 
                                                              
                                   О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 
 
                                                                   
 
     1. Одобрава се реалокација средстава између  буџетског корисника Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности(организациони код 0015150) и  Народне библиотеке Братунац 0818022 у 
планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембра 2019године, у износу од 400,00КМ и то: 
-са позиције: 
 
-414100„Субвенције“на  позицију 412500„Расходи за текуђе одржавање осталих грађевинских 
објеката“у износу од 200,00КМ. 
-414100 „Субвенције“ на позицију 412700  „Расходи за услуге финансијског посредовања и осигурања“ у 
износу од 200,00КМ 
 
 
 
    2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије Братунац 
 
    3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 
Братунац“. 
  
 
 
 
    Број 02-020-347-42/18                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
    Братунац,31.12.2019године 
                                                                                                   Недељко Млађеновић  с.р. 
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 
2019годину(„Службени гласник општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси:  
 
 
                                                         
                                                                Р Ј Е Ш Е Њ Е 
                                                              
                                   О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 
 
                                                                   
 
     1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру  буџетског корисника Одјељење за финансије 
Братунац(организациони код 0015140)у планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембра 
2019године, у износу од 2.500,00КМ и то: 
-са позиције: 
- 411100 „Расходи за бруто плате запослених“на  позицију 411300„Расходи за бруто накнаду плата 
запослених за вријеме боловања “ у износу од 2.400,00КМ. 
 
- 411100 „Расходи за бруто плате запослених“на  позицију 638100„Расходи за бруто накнаду плата 
запослених за вријеме боловања који се рефундира од обавезног социјалног осигурања “ у износу од 
100,00КМ. 
 
 
    2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије . 
 
    3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 
Братунац“. 
  
 
 
 
    Број 02-020-347-43/18                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
    Братунац,31.12.2019године 
                                                                                                     Недељко Млађеновић  с.р.  
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 
2019годину(„Службени гласник општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси:  
                                                         
                                                                Р Ј Е Ш Е Њ Е 
                                                   
                                   О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 
 
    
     1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру  буџетског корисника Одјељење за просторно уређење 
и стамбено комуналне послове Братунац(организациони код 0015160)у планираном оквиру, за период од 
1.јануара до 31 децембра 2019године, у износу од 63.300,00КМ и то: 
-са позиције: 
- 412200 „Расходи по основу утрошка енергије за пумпе за заливање“на  позицију 511100„Изградња  и 
набавка грађевинских објеката  и суфинансирање пројеката са међународним организацијама и 
ресорним Министарствима “ у износу од 8.300,00КМ. 
- 412200 „Расходи по основу утрошка енергије за пумпе за заливање“на  позицију 
511200„Реконструкција и адаптација осталих објеката“ у износу од 12.700,00КМ. 
-412800 „Расходи за услуге заштите животне средине-управљање отпадом“ на позицију 412500 „Текуће 
одржавање осталих грађевинских објеката“  6.000,00КМ 
-412800 „Расходи за комуналну дјелатност-кишна канализација“ на позицију 487900 „Трансфери 
осталим јединицама власти“у износу од  7.000,00КМ 
-412800 „Средства за чишћење  јавних  површина“ на позицију 628100 „Издаци за отплату дугова“  
7.000,00КМ 
-412800 „Средства за чишћење  јавних  површина“ на позицију 511200 „Реконструкција и адаптација 
осталих објеката “  2.300,00КМ 
-511700 „Издаци за измјену регулационог плана „ на позицију 511200 „Реконструкција и адаптација 
осталих објеката„у низносу од 20.000,00КМ 
 
 
    2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије  и Одјељење за просторно уређење и 
стамбено комуналне послове Братунац. 
 
    3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 
Братунац“. 
  
 
    Број 02-020-347-44/18                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
 



    Братунац,31.12.2019године                                                  Недељко Млађеновић  с.р.  
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 
2019годину(„Службени гласник општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси:  
 
 
                                                         
                                                                Р Ј Е Ш Е Њ Е 
                                                              
                                   О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 
 
                                                                   
 
     1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру  буџетског корисника  Остала буџетска 
потрошња(организациони код 0015190)у планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембра 
2019године, у износу од 150,00КМ и то: 
-са позиције: 
- 621300 „Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи“на  позицију 412900„Расходи по 
основу затезних камата “ у износу од 150,00КМ. 
 
 
    2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије  Братунац. 
 
    3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 
Братунац“. 
  
 
 
 
    Број 02-020-347-45/18                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
    Братунац,31.12.2019године 
                                                                                                     Недељко Млађеновић  с.р.  
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 
2019годину(„Службени гласник општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси:  
 
 
                                                         
                                                                Р Ј Е Ш Е Њ Е 
                                                              
                                   О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 
 
    
     1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру  буџетског корисника Мјесне заједнице 
(организациони код 0015200у планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембра 2019године, у 
износу од 5.500,00КМ и то: 
-са позиције: 
-412500 „Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката“ на позицију 412600“Расходи по 
основу утрошка горива“ у износу од 4.000,0КМ. 
-412300 „Расходи за режијски материјал“ на позицију 412600 „Расходи по основу утрошка горива“ у 
износу од  1.000,00КМ. 
-412200 „Расходи по основу утрошка енергије“ на позицију 412600  „Расходи ппо основу утрошка 
горива“ у износу од 500,00КМ. 
 
    2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије  Братунац. 
 
    3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 
Братунац“. 
  
 
    Број 02-020-347-46/18                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
 
    Братунац,31.12.2019године                                                  Недељко Млађеновић  с.р.  
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 
2019годину(„Службени гласник општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси:  
 
 
                                                                Р Ј Е Ш Е Њ Е 
                                                              
                                   О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 
 
     1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру  буџетског корисника  Центар за социјални рад 
Братунац(организациони код 0015300) у  планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембра 
2019године, у износу од 5.800,00КМ и то: 
-са позиције: 
- 412500 „Расходи за текуће одржавање  осталих грађевинских објеката“на  позицију 411400„Расходи за 
отпремнине и једнократне помоћи(бруто) “ у износу од 300,00КМ. 
 
- 412500 „Расходи за текуће одржавање  осталих грађевинских објеката“на  позицију 411200„Расходи за 
бруто накнаде  трошкова  и осталих личних  примања  запослених  по основу рада“ у износу од 
500,00КМ. 
 
- 412500 „Расходи за текуће одржавање  осталих грађевинских објеката“на  позицију 411300„Расходи за  
накнаду  плата  запослених за вријеме боловања(бруто)“ у износу од 200,00КМ. 
 
- 412500 „Расходи за текуће одржавање  осталих грађевинских објеката“ на  позицију 413900„Расходи 
пооснову затезних камата “ у износу од 100,00КМ. 
 
- 412500 „Расходи за текуће одржавање  осталих грађевинских објеката“ на  позицију 511300„Издаци за 
набавку постројења и опреме “ у износу од 200,00КМ 
 
-412900 „Остали некласификовани расходи“ на  позицију 411400 „Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи(бруто) “ у износу од 4.500,00КМ. 
 
    2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије  и Центар за социјални рад Братунац. 
 
    3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 
Братунац“. 
 
    Број 02-020-347-47/18                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
    Братунац,31.12.2019године 



                                                                                                    Недељко Млађеновић  с.р. 
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 
2019годину(„Службени гласник општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси:  
 
 
                                                                Р Ј Е Ш Е Њ Е 
                                                              
                                   О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 
 
                                                         
 
     1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру  буџетског корисника  Трошкови  социјалне заштите 
(организациони код 0015301) у  планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембра 2019године, 
у износу од 500,00КМ и то: 
-са позиције: 
- 412200„Расходи за комуналне услуге“на  позицију 412300„Расходи за режијски материјал-набавка 
књига за дјецу“ у износу од 500,00КМ. 
 
 
    2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије  и Центар за социјални рад Братунац. 
 
    3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 
Братунац“. 
 
 
 
    Број 02-020-347-48/18                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
    Братунац,31.12.2019године 
                                                                                                     Недељко Млађеновић  с.р.  
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       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 
2019годину(„Службени гласник општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси:  
 
 
                                                                Р Ј Е Ш Е Њ Е 
                                                              
                                   О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 
 
                                                        
     1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру  буџетског корисника  Обданиште Радост Братунац 
(организациони код 0015400) у  планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембра 2019године, 
у износу од 7.000,00КМ и то: 
-са позиције: 
- 411400„Расходи за отпремнине  и једнократне помоћи(бруто)“на  позицију 411200„Расходи за бруто  
накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада“ у износу од 4.700,00КМ. 
- 411400„Расходи за отпремнине  и једнократне помоћи(бруто)“на  позицију 411300„Расходи за   
накнаду  плата запослених за вријеме боловања (бруто)“ у износу од 1.250,00КМ. 
- 411400„Расходи за отпремнине  и једнократне помоћи(бруто)“на  позицију 412200„Расходи за  
комуналне услуге“ у износу од 50,00КМ. 
-412700 „Расходи за услуге осигурања“ на 412200„Расходи за  комуналне услуге“ у износу од 100,00КМ. 
-412700 „Расходи за услуге осигурања“  на позицију 411100 „ Расходи за бруто плате запослених“ у 
износу 200,00КМ 
-412700 „Расходи за услуге осигурања“  на позицију 412900 „ Остали некласификовани расходи“ у 
износу 200,00КМ 
-511300 „Издаци за набавку постројења и опреме“ на позицију 411100 „ Расходи за бруто плате 
запослених“ у износу 500,00КМ 
 
 
 
    2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије  и Обданиште Радост Братунац. 
 
    3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 
Братунац“. 
 
 
    Број 02-020-347-49/18                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
    Братунац,31.12.2019године 



                                                                                                     Недељко Млађеновић  с.р. 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Ул Светог Саве 88,тел.+387(56)41-0076;факс:+387(56)41-03-37;e-mail;bratopst@teol.net 
www.bratunacopstina.com 

 
 

       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 
2019годину(„Службени гласник општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси:  
 
 
                                                         
                                                                Р Ј Е Ш Е Њ Е 
                                                              
                                   О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 
 
    
     1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру  буџетског корисника Дом културе Братунац 
(организациони код 0015510)у планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембра 2019године, у 
износу од 300,00КМ и то: 
-са позиције: 
-412300 „Расходи за режијски материјал“ на позицију 412500 „Расходи за текуће одржавање“ у износу 
од  300,00КМ. 
 
    2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије  Братунац и Дом културе Братунац. 
 
    3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 
Братунац“. 
  
 
    Број 02-020-347-50/18                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
 
    Братунац,31.12.2019године                                                  Недељко Млађеновић  с.р.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Ул Светог Саве 88,тел.+387(56)41-0076;факс:+387(56)41-03-37;e-mail;bratopst@teol.net 
www.bratunacopstina.com 

 
 

       На основу члана 43 Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
РС“,број:121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 11 Одлуке о извршењу буџета општине Братунац за 
2019годину(„Службени гласник општине Братунац“број 8/18),Начелник општине  доноси:  
 
 
                                                                Р Ј Е Ш Е Њ Е 
                                                              
                                   О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 
 
                                                         
 
     1. Одобрава се реалокација средстава  у оквиру  буџетског корисника  СШЦ Братунац (организациони 
код 08150067) у  планираном оквиру, за период од 1.јануара до 31 децембра 2019године, у износу од 
10.700КМ и то: 
-са позиције: 
- 412500„Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката“на  позицију 487200„Трансфери 
ентитету  за плате приправника“ у износу од 1.600КМ. 
- 412900„Остали некласификовани расходи“на  позицију 413900„Расходи за затезне камате “ у износу од 
100КМ. 
- 412500„Расходи за текуће одржавање осталих граћевинских објеката“на  позицију 411200„Расходи за 
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада“ у износу од 2.000КМ. 
- 412500„Расходи за текуће одржавање осталих граћевинских објеката“на  позицију 412200„Расходи по 
основу утрошка енергије“ у износу од 7.000КМ. 
 
    2.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије  и  СШЦ Братунац. 
 
    3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће  се у „Службеном гласнику општине 
Братунац“. 
 
 
 
    Број 02-020-347-51/18                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
    Братунац,31.12.2019. године 
                                                                                                     Недељко Млађеновић  с.р. 
 
 
 
 



 



Регистар ризика 
 

Ризик 
Носилац 
ризика 

Утицај 
(1-3) 

Вјеров
атноћа 

(1-3) 
Укупно 

Потребнеактивностизаубла
жавање/елиминисањеризика 

Задуженолице 
Датумп
регледа 

Датум 
следећег
прегледа 

Припрема 
материјала 
супротно 
одредбама 
Пословника 
Скупштине 
Општине 
Братунац 

Скупштина 
Општине 
Братунац 

2 3 6 -Свакодневни надзор 
-Периодично   извјештавање 
-Покретање поступка за 
утврђивање одговорности 

По линији 
хијерархије, 
укључујући 
Предсједника 
Скупштине 

24.12 
2019. 

18.09 
2020. 

Сазивање 
сједнице 
супротно 
одредбама 
Закона о 
локалној 
самоуправи, 
Статута и 
Пословника 
Скупштине 
Општине 
Братунац 

Скупштина 
Општине 
Братунац 

1 3 3 -Разматрање притужби 
-Интерна контрола 
-Извјештаји надлежних 
органа 
-Покретање поступка за 
утврђивање одговорности 

-По линији 
хијерархије, 
укључујући 
Предсједника 
Скупштине 

24.12 
2019. 

18.09. 
2020. 

Непоштовање 
одредби 
Пословника 
СкупштинеОпш
тине Братунац у 
вези са током 
сједнице 

Скупштина 
Општине 
Братунац 

2 3 6 -Контрола  
-Консултације 
-Покретање поступка за 
утврђивање одговорности 

-Секретар 
Скупштине 
-Предсједник 
Скупштине 

24.12. 
2019. 

18.09. 
2020. 

 
 
Одступање у 
процесима 
примања робе, 
радова и услуга 

Одсјек за 
управно-
правне и 
техничке 
послове; 
Одјељење за 
просторно 
уређење и 

3 2 6 -Квантитативно и 
квалитативно провјеравање 
параметара из уговора 
-Увид у документацију 
извршених радова 
-Провјера квантитативног и 
квалитативног обављања 
услуге 

-Лице задужено 
за контролу на 
пријему робе, 
надзор у 
радовима и 
услугама 

30.12 
2019. 

28.02. 
2020. 



стамбено 
комуналне 
послове 

 

Ризик у процесу 
управљања 
возним парком 

Одсјек за 
управно-
правне и 
техничке 
послове 
Начелника 

3 3 9 -Редовно обављање 
техничког прегледа и 
регистрације возила   
-Контрола исправности 
возила  
-Вођење евиденције о ауто 
осигурању 
-Набавка резервних 
дијелова 

-Лице задужено 
за контролу 
возног парка 
одговорно је за 
одржавање, 
обављање 
техничког 
прегледа, 
регистрацију, 
предају и 
пријем возила 
као и за 
подношење 
приједлога за 
отпис или 
куповину новог 
аута 

24.12. 
2019. 

28.02. 
2020. 

Ризик у процесу 
одржавања 
чистоће и 
хигијене у 
службеним 
просторијама 
Општинске 
управе 

Одјељење за 
општу 
управу 

2 1 2 -Редовна контрола средстава 
за рад и чишћење (да ли 
имају довољне количине у 
магацину) 
-Исправност и редован 
сервис машинске опреме за 
чишћење 

-Лице задужено 
за контролу и 
уредност у 
службеним 
просторијама и 
ходницима 

30.12. 
2019. 

20.03. 
2020. 

Пропусти при 
утврђивању 
прекршаја 
 
 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 
послове/Одј
ељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности 

2 1 2 -Свакодневни надзор 
-Периодично   извјештавање 
-Покретање поступка за 
утврђивање одговорности 

-Начелник 
одјељења 

25.12. 
2019. 

28.02. 
2020. 



Незадовољство 
корисника 
приликом 
остваривања 
права из 
области 
борачко-
инвалидске 
заштите 

Одјељење за 
општу 
управу 

2 2 4 -Уредна евиденција о 
оствареним правима у овој 
области 
-Редовно ажурирање базе 
корисника са оствареним 
правима 
-Контрола рада удружења 
која заступају интересе 
борачке популације 
-Редовно извјештавање 
службеника 
-Сарадња са надлежним 
министарством 

-Начелник 
одјељења 
-Шеф одсјека 

25.12. 
2019. 

28.02. 
2019. 

Недовољна 
финансијска 
средства за 
потребе 
обучавања и 
опремања 
структура 
цивилне 
заштите, 
недовољназаинт
ересованост 
радно способног 
становништва и 
недостатак 
потребних 
кадрова за 
распоред у 
структуре 
цивилне 
заштите 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности 

2 2 4 -Обезбјеђење потребних 
финансијских 
средстава(буџет, донације и 
сл.) за опремање и 
обучавање 
-Мотивисати радно способно 
становништво за учешће у 
систему заштите и 
спасавања 
-Едуковати потребне 
кадрове 

-Начелник 
одјељења 
-Шеф одсјека 

23.12. 
2019. 

09.03. 
2020. 

Неажурност и 
кашњење 
субјеката од 
значаја за 
заштиту и 
спасавање од 
којих се тражи 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности 

2 2 4 -Благовремено прикупљање 
података од институција, 
служби, привредних 
друштава и других правних 
лица у којима се обављају 
дјелатности од значаја за 
заштиту и спасавање 

-Начелник 
одјељења 
-Шеф одсјека 

23.12. 
2019. 

09.03. 
2020. 



достава 
података 
неопходних за 
израду 
планских 
докумената, 
недовољна 
информатичка 
подршка 

-Додатне обуке и едукације 
за израду софтвера  

Неовлаштен 
доносилац 
захтјева 

Одјељење за 
општу 
управу 

2 2 4 -Свакодневни надзор над 
радом службеника 
-Периодично извјештавање 

-Службеник 
-Шеф одсјека 
-Начелник 
одјељења 

23.12. 
2019. 

09.03. 
2020. 

Поднесак у 
неодговарајућој 
форми 

Одјељење за 
општу 
управу 

2 2 4 -Свакодневни надзор над 
радом службеника 
-Периодично извјештавање 

-Службеник 
-Шеф одсјека 
-Начелник 
одјељења 

23.12. 
2019. 

09.03. 
2020. 

Недостатак 
прилога 
захтјева 

Одјељење за 
општу 
управу 

2 2 4 -Свакодневни надзор над 
радом службеника 
-Периодично извјештавање 

-Службеник 
-Шеф одсјека 
-Начелник 
одјељења 

23.12. 
2019. 

09.03. 
2020. 

Недозвољено 
понашање 
(злоупотреба 
позиције, 
склоност 
корупцији) 

Одјељење за 
општу 
управу 

3 1 3 -Свакодневни надзор над 
радом службеника 
-Периодично извјештавање 

-Службеник 
-Шеф одсјека 
-Начелник 
одјељења 

26.12. 
2019. 

10.04. 
2020. 

Кратки рокови 
и непланиране 
промјене 
ситуација које 
доводе до 
промјена 
распореда 
активности 
начелника и 
Кабинета  

Кабинет 
начелника 

3 3 9 -Боља координација 
активности са 
организационим јединицама 
у Општинској  управи и 
другим чиниоцима који су 
повезани с овим ризиком 

-начелници 
одјељења 

24.12. 
2019. 

01.04. 
2020. 

Слаба 
координација 
између 

Одјељење за 
општу 
управу 

3 2 6 -Поштовање договорених 
рокова за доставу тражених 

Начелник 
одјељења Шеф 
одсјека  

30.12. 
2019. 

20.03. 
2020. 



интерних и 
екстерних 
сарадника 

информација као и достава 
тачних и потпуних података 

 

Неажурирање 
стратегије 
развоја 
општине 
Братунац 
 
 
 

Одјељење за 
привреду и 
друштвени 
развој 

3 1 3 -Активан рад на унапређењу 
стратегије развоја  

Шеф одсјека за 
привреду и 
развој 
Пројектни тим 

30,12. 
2019. 

10.09. 
2020. 

Неусвајање 
Стратегије 
развоја 
општине на 
Скупштини 
Општине 
Братунац 

Одјељење за 
привреду и 
друштвени 
развој 

3 1 3 -Стабилна скупштинска 
већина и квалитетно 
урађена стратегија развоја 
Општине 

Шеф одсјека за 
привреду и 
развој 

30,12. 
2019. 

10.09. 
2020. 

Непраћење и 
недовољна 
информисаност 
о јавним 
позивима на 
које би 
аплицирали 
 
 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности 
 
 
 

 

3 1 3 - Задужити лица за праћење 
јавних позива, 
- Едукација запослених који 
су задужени за праћење 
јавних позива 
-Партнерски односи са 
државама у окружењу и 
могућност аплицирања на 
прекограничне пројекте 

Шеф одсјека за 
привреду и 
развој и 
одсјека за 
друштвене 
дјелатности и 
инспекцијске 
послове 

23.12. 
2019. 

20.03. 
2020. 

Необезбјеђење 
финансијских 
средстава 
потребних за 
учешће у 
суфинансирању 
пројеката који 
то у јавном 
позиву 
захтјевају 

Одсјек за 
буџет 

3 2 5 -Правилна израда буџета 
Општине у складу са 
потребама за учешће у 
суфинансирању пројеката 

Шеф одсјека за 
буџет 

23.12. 
2019. 

28.02. 
2020. 

Немогућност 
проналаска 

Одсјек за 
привреду и 
развој 

3 1 3 -Квалитетан рад на 
проналаску адекватних 

Шеф одсјека за 
привреду и 
развој 

30.12. 
2019. 

20.05. 
2020. 



адекватних 
партнера 

партнера за учешће у 
пројектним активностима 

Недовољна 
финансијска 
средства за 
реализацију 
свих пројеката 

Одсјек 
забуџет 

2 2 4 Увећавање средстава у 
буџету  

Шеф одсјека за 
буџет 

24.12. 
2019. 

02.06. 
2020. 

Неизвршавање 
законских и 
подзаконских 
аката из 
дјелокруга рада 

Одсјек за 
управно 
правне и 
техничке 
послове 
начелника 
општине 

1 1 1 -Поштовање свих законских 
и подзаконских аката са 
побољшањем квалитета 
прописа 

Координатор за 
интерну 
контролу 

24.12. 
2019. 

10.03. 
2020. 

Прекорачење и 
злоупотреба 
положаја и 
службених 
овлашћења 

Одјељења 1 1 1 -Непосредан надзор 
одговорног руководиоца са 
уважавањем притужби и 
жалби грађана 

-Инспектори 
-Начелници 
одјељења 

24.12. 
2019. 

24.06. 
2020. 

Сукоб интереса 
и преклапање 
инспекцијских 
контрола 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности 

1 1 1 -Унаприједити процјену 
ризика и планирање 
инспекцијског надзора два 
нивоа инспекцијских 
контрола 

-Инспектори 
-Начелник 
одјељења 

24.12. 
2019. 

24.06. 
2020 

Примање 
недозвољених 
поклона 

 
Сва 
одјељења 

 
1 

 
1 

 
1 

Увођење казнене политике – 
кодекс понашања и етичке 
вриједности 

-Инспектори 
-Начелник 
одјељења 

24.12. 
2019. 

24.03. 
2020. 

Нарушавање 
интегритета 
управе и 
запослених 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности 
 

1 1 1 -Ојачати механизме 
контроле и надзор над радом 
инспекцијских органа – 
интерна контрола 

-Инспектори 
-Начелник 
одјељења 

24.12. 
2019. 

24.03 
2020. 

Предузимање 
незаконитих 
радњи, 
коруптивност и 
самовоља 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности  

1 1 1 -Оснажити механизме 
превенције корупције, 
јачање интегритета, етике и 
одговорности у 
инспекцијама 

-Инспектори 
-Начелник 
одјељења 

24.12. 
2019. 

24.03. 
2020. 

Неадекватно 
планирање и 
кашњење у 

Одсјек за 
управно 
правне и 

3 2 6 -Планирање у складу са 
потребама уговорног органа 

Шеф одсјека за 
управно правне 
и техничке 

22.12. 
2019. 

26.06. 
2020. 



покретању 
јавне набавке 

техничке 
послове 
начелника 
општине 

и благовремено покретање 
јавних набавки 

послове 
начелника 
општине и 
службеник за 
јавне набавке 

Недостатак 
финансијских 
средстава и 
нерационално 
трошење 

Одсјек за 
управно 
правне и 
техничке 
послове 
начелника 
општине 

3 2 6 -Приликом планирања 
поштовати буџетске оквире 

-Начелници 
ресорних 
одјељења 
-Шефови 
одсјека 

23.1209. 
2019. 

26.03. 
2020. 

Нетранспарентн
ост и 
дискриминација 

Одсјек за 
управно 
правне и 
техничке 
послове 
начелника 
општине 

3 1 3 -У складу са предметом 
набавке бирати 
одговарајући поступак јавне 
набавке 

-комисија за 
јавне набавке 

26.12. 
2019. 

27.03 
2020. 

Нелегалност и 
лоша припрема 
тендерске 
документације, 
нарочито 
предмјера –
Прилог III 

Одсјек за 
управно 
правне и 
техничке 
послове 
начелника 
општине  

3 2 6 -У складу са потребама 
уговорног органа веома 
прецизно припремити 
предмјер – Прилог III 

- комисија за 
јавне набавке 
одсјека 

26.12. 
2019. 

27.03. 
2020. 

Жалбе у 
поступку јавне 
набавке 

Одсјек за 
управно 
правне и 
техничке 
послове 
начелника 
општине 

3 2 6 -Припрема тендерске 
документације у складу са 
важећим прописима, 
одговоран и стручан рад 
Комисије за јавне набавке 

-Комисија за 
јавне набавке 
 

26.12. 
2019. 

27.03. 
2020. 

Занемаривање 
дужности лица 
за праћење 
инвестиције, 
непрофесионала
н и нестручан 
надзор 

Одсјек за 
управно 
правне и 
техничке 
послове 
начелника 
општине 

3 2 6 -Благовремено именовање 
стручног надзора и увођење 
извођача у посао у складу са 
уговором 

-Начелници 
ресорних 
одјељења 
-Шефови 
одсјека 

26.12. 
2019. 

27.03. 
2020. 



Одступање од 
квалитета и 
квантитета 
уговором 
предвиђених 
набавки, 
недостављање 
тражених 
банкарских 
гаранција 

Одсјек за 
управно 
правне и 
техничке 
послове 
начелника 
општине 

3 2 6 -Благовремено прибављање 
тражених гаранција и 
реализација предмета 
набавке у складу са 
уговореним квалитетом и 
количинама 

-Начелници 
ресорних 
одјељења 
-Шефови 
одсјека 

26.12. 
2019. 

27.03. 
2020. 

Кашњење у 
испуњавању 
финансијских 
обавеза према 
добављачима 

Одсјек за 
буџет 

3 2 6 -Поштовање уговорених 
рокова за измиривање 
обавеза према добављачима 

-Стручни 
савјетник за 
трезор,платни 
промет и 
праћење 
локалних и 
општинских 
прихода 

24.12. 
2019. 

27.03. 
2020. 

Занемаривање 
дужности 

Одјељења 3 2 6 -Свакодневни надзор, код 
сваког радника 

-Начелници 
одјељења 

24.12. 
2019. 

20.02. 
2020. 

Нехронолошко 
рјешавање 
предмета 

Одјељење за 
привреду 
Cва 
одјељења 

3 2 6 -Контрола рада 
-Електронска евиденција 

-Начелници 
одјељења 

24.12. 
2019. 

20.02. 
2020. 

Рјешавање 
предмета у 
периоду дужем 
од прописаног 

Одјељење за 
привреду 
Сва 
одјељења 

2 2 4 -Контрола рада службеника 
-Надзор над електронском 
евиденцијом кретања 
предмета 
 

-Начелници 
одјељења 

24.12. 
2019. 

20.02. 
2020. 

Неочекивано 
повећање броја 
предмета 

Одјељење за 
урбанизам и 
стамбено-
комуналне 
послове; 
Сва 
одјељења 

2 1 2 -Праћење прилива предмета 
-Прерасподјела предмета на 
више запослених 
-Продужење радног времена 

-Начелници 
одјељења 

24.12. 
2019. 

20.02. 
2020. 

Неиспуњавање 
обавеза из 
рјешења, 
неплаћање 

Одјељење за 
урбанизам и 
стамбено-

3 2 6 -Редовно праћење и 
повезивање уплата 
-Слање опомена 

-Начелник 
одјељења 
-Шеф одсјека 

29.12. 
2019. 

28.02. 
2020. 



новчаних 
обавеза, 
непридржавање 
рокова и начина 
плаћања за 
заузеће јавне 
површине 

комуналне 
послове; 
Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности 

-Покретање принудне 
наплате 

-Стручни 
сарадници 

Неплаћање 
закупнине за 
пословне 
просторе 

Одјељење за 
урбанизам и 
стамбено-
комуналне 
послове   

3 2 6 --Редовно праћење и 
повезивање уплата 
-Слање опомена 
-Покретање принудне 
наплате 

-Начелник 
одјељења 
-Шеф одсјека 
-Стручни 
сарадници 

24.12. 
2019. 

28.02. 
2020. 

Нелегално 
коришћење 
пословних 
простора 

Одјељење за 
урбанизам и 
стамбено-
комуналне 
послове   

3 1 3 -Вођење евиденције 
пословних простора 
-Контрола коришћења 
пословних простора 

-Начелник 
одјељења 
-Шеф одсјека 
-Стручни 
сарадници 

24.12. 
2019. 

28.02. 
2020. 

Природне 
катастрофе, 
људски фактор 
као утицај на 
зелене 
површине 

Одјељење за 
урбанизам и 
стамбено-
комуналне 
послове   

3 1 3 -Израда планова редовног 
одржавања зелених 
површина, праћење и 
анализа извршења 
годишњих планова 
-Приједлози рјешења за 
интервенције на зеленим и 
девастираним површинама 
-Едукација грађана о 
значају очувања животне 
средине 

-Начелник 
одјељења 
-Шеф одсјека 
-Стручни 
сарадници 

24.12. 
2019. 

28.02. 
2020. 

Нередовно 
плаћање 
комуналне 
таксе за 
истицање 
рекламних 
паноа 

Одјељење за 
урбанизам и 
стамбено-
комуналне 
послове   

3 1 3 -Редовно праћење и 
повезивање уплата 

-Начелник 
одјељења 
-Шеф одсјека 
-Стручни 
сарадници 

24.12. 
2019. 

28.02. 
2020. 

Базе обвезника 
пореза на 
имовину често 
нису уређене и 
свеобухватне, тј. 

Одјељење за 
финансије и 
Одјељење за 
урбанизам 

2 1 2 -Контрола базе обвезника 
пореза на имовину 
 
 

-Начелници 
одјељења 

24.12. 
2019. 

20.02. 
2020. 



не обухватају 
све обвезнике 
овог пореза и 
нису увјек 
ажурне 
Незаинтересова
ност кадрова за 
праћење,усклађ
ивање и 
примјену аката 

Одјељења 2 1 2 Утврђивање одговорности и 
санкција за неизвршавање и 
примјену аката 

-Начелник, 
 начелници 
одјељења 

24.12. 
2019. 

20.02. 
2020. 

Нереално 
планирање 
буџета и 
пројекције које 
нису у складу са 
финансијском 
ситуацијом 

Одјељење за 
финансије 

3 2 6 -Праћење претходног буџета 
-Придржавање препорука, 
смјерница садржаних у 
ДОБ-а 

-Начелник 
одјељења за 
финансије 
-Шеф одсјека 
за буџет 
-Руководиоци 
потрошачких 
јединица 

24.12. 
2019. 

09.03. 
2019. 

Недоношење 
буџета у 
предвиђеном 
року 

Одјељење за 
финансије 

3 1 3 -Праћење и поштовање 
прописаних рокова 
-Придржавање препорука, 
смјерница садржаних у 
ДОБ-а 

-Начелник 
одјељења за 
финансије 
-Шеф одсјека 
за буџет 
 

24.12. 
2019. 

09.03. 
2020. 

Необезбјеђење 
извршења 
буџета у складу 
са законом и 
одлукама 
Скупштине 
Општине 
Братунац 

Одјељење за 
финансије 

3 1 3 -Поштовање закона и 
прописа 
-Утврдити План измирења 
краткорочних обавеза са 
утврђеним приоритетима и 
критеријумима за 
измиривање обавеза 

-Начелник 
одјељења за 
финансије 
-Шеф одсјека 
за буџет 
-Руководиоци 
потрошачких 
јединица 

09.09. 
2019. 

09.12. 
2019. 

Нетачна 
евиденција и 
чување 
финансијских 
података 

Одјељење за 
финансије 

3 1 3 -Благовремена евиденција и 
извјештавање 
-Обезбјеђење поузданих и 
вјеродостојних података и 
праћење резултата 
пословања 

-Начелник 
одјељења за 
финансије 
-Шеф одсјека 
за 
рачуноводство 
-Шеф одсјека 
за буџет 

24.12. 
2019. 

09.03. 
2020. 



Грешке и 
кашњења са 
обрачуном 

Одјељење за 
финансије 

3 2 6 -Благовремено и тачно 
достављање података 

-Начелник 
одјељења за 
финансије 
-Шеф одсјека 
за 
рачуноводство 
-Шеф одсјека 
за буџет 

24.12. 
2019. 

09.03. 
2020. 

Грешке у 
исплати готовог 
новца, 
неовлаштене 
исплате 

Одјељење за 
финансије 

2 2 4 -Праћење и провјера 
приликом исплате 
-Контрола и надзор 

-Начелник 
одјељења за 
финансије 
-Службеник у 
благајни 

24.12. 
2019. 

09.03. 
2020. 

Употреба 
застарјеле и 
неадекватне 
рачунарске 
опреме и 
софтвера 

Одјељења 3 1 3 -Максимално 
искориштавање 
расположивих буџетских 
средстава и редовно 
одржавање рачунарске 
опреме 

-Начелници 
одјељења  

24.12. 
2019. 

09.03. 
2020 

Употреба 
застарјеле и 
неадекватне 
рачунарске 
мреже 

Одјељења 3 1 3 -Редовно одржавање 
рачунарске опреме од стране 
ангажованог лица за ИТ 

-Начелници 
одјељења  

24.12. 
2019. 

09.03. 
2019. 

Запослени 
посједују 
неадекватна 
знања из 
области 
информационих 
технологија 

Одјељења 3 1 3 -Организовање редовних и 
ванредних обука за 
запослене  

- 
-Начелници 
одјељења 

24.12. 
2019. 

09.03. 
2020. 

Прекиди у раду 
система 

Одјељење за 
фнансије 

3 1 3 -Обезбјеђење адекватних 
средстава у буџету општине 
намјењених за улагање у 
информационе технологије 

 
-Начелник 
одјељења за 
финансије 

24.12. 
2019. 

09.03. 
2020. 

Недовољно 
планираних 
средстава, 
неиспуњавање 
услова за 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности 

3 2 6 -Правилна расподјела 
средстава 
-Излазак на терен да би се 
имао стваран увид потребне 
помоћи 

-Начелник 
одјељења  
-Шефови 
одсјека 
 

24.12. 
2019. 

06.03. 
2020. 



остваривање 
помоћи 
Временски 
рокови, 
проблеми 
прикупљања 
потребне 
документације 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности 

2 2 4 -Продужити временске 
рокове 
-Смањити потребну 
документацију 

-Начелник 
Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности 
-Шефови 
одсјека 
 

24.12. 
2019. 

06.12. 
2020. 

Неправилности 
у поступку 
запошљавања 

Одјељење за 
општу 
управу 

3 2 6 -Праћење важеће регулативе 
-Праћење планова 
запошљавања 
-Сачињавање објективне, 
непристрасне и стручне 
Комисије за избор која ће у 
свом раду бити самостална и 
независна 

Начелник 
Начелник 
одјељења 

24.12. 
2019. 

03.03. 
2020. 

Недоношење 
одлуке, 
неисправна 
одлука или 
неблаговремена 
одлука у 
процесу 
рјешавања 
притужби; у 
процесу 
оцјењивања 
рада 
службеника и 
намјештеника; 
у процесу 
рјешавања 
пријаве 
корупције; у 
процесу 
одлучивања о 
правима 
запослених 

Одјељење за 
општу 
управу 

2 1 2 -Праћење важеће регулативе 
-Поштовање прописаних 
рокова 
-Годишње извјештавање 
-Свакодневни надзор, код 
сваког предмета 

Начелник 
Начелници 
одјењеља 

24.12. 
2019. 

03.03. 
2020. 



Повреда 
одредаба Закона 
о уређењу 
простора и 
грађењу и 
других прописа 
којима је 
дефинисан 
поступак израде 
и усвајања 
просторно-
планске 
документације 

Одјељење за  
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2 2 4 -Свакодневни надзор 
-Едукација запослених 

-Начелник 
одјељења 
Шефови 
одсјека 

24.12. 
2019. 

03.02. 
2020. 

Недобијање 
сагласности на 
приједлог 
докумената 
просторног 
уређења од 
стране 
Министарства 
за просторно 
уређење, 
грађевинарсво и 
екологију 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2 2 4 -Свакодневни надзор 
-Едукација запослених 

-Начелник 
одјељења 

24.12. 
2019. 

03.03. 
2020. 

Тражена градња 
није у складу са 
Законом о 
уређењу 
простора и 
грађењу, 
просторно 
планском 
документацијом 
и другим 
прописима 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2 2 4 -Свакодневни надзор 
-Едукација запослених 
-Упозоравање инвеститора 
да усклади градњу са 
законом и другим 
прописима 

Самостални 
стручни 
сарадник за 
припрему 
локацијских 
услова 

24.12. 
2019. 

03.03. 
2020. 

Повреда 
одредаба Закона 
о уређењу 
простора и 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 

2 2 4 -Свакодневни надзор 
-Едукација запослених 
 

-Шеф Одсјека 
за просторно 
уређење и 
урбанистичко 

24.12. 
2019. 

03.03. 
2020. 



грађењу и 
других прописа 
којима је 
дефинисан 
поступак 
издавања 
грађевинске 
дозволе 

комуналне 
послове 

планску 
документацију 

Негативно 
мишљење 
комисије за 
технички 
преглед објекта 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2 2 4 -Позивање инвеститора да 
отклони уочене недостатке у 
складу са мишљењем 
комисије за технички 
преглед објекта 

Шеф Одсјека 
за просторно 
уређење и 
урбанистичко 
планску 
документацију 

24.12. 
2019. 

03.03. 
2020. 

Недостављање 
потребне 
документације 
од стране 
инвеститора 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2 2 4 -Позивање инвеститора да 
достави потребну 
документацију 

-Шефови 
одсјека 

24.12. 
2019. 

03.03. 
2020. 

Неисправност 
опреме 

Територијал
на 
ватрогасна 
јединица 

3 1 3 -Обезбједити увијек 
исправна возила и опрему 

-Возач 
-Ватрогасац 
Старјешина 
ТВЈ 

24.12. 
2019. 

03.03. 
2020. 

Нестанак воде Територијал
на 
ватрогасна 
јединица 

3 1 3 -Да возила увијек буду пуна 
воде 

-Старјешина 
-Замјеник 
старјешине 

24.12. 
2019. 

03.03. 
2020. 

                                                                                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                _______________________ 
                                                                                                                                 /Недељко Млађеновић,с.р./ 
 
 

 


