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РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

НАЧЕЛНИК 
________________________________________________________________________________  
             Ул.Светог Саве 260 Братунац,тел. + 387(56)41-01-76;  факс+ 387(56) 41-03-37 
                                e-mail: bratopst@teol.net www.opstinabratunac.com 
 
Број: 02-020-149/20 
Дана, 26.03.2020.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 26.03.2020.године, Начелник општине доноси: 
 
 

О Д Л У К У 
О отказивању свих културних и спортских манифестација на подручју општине Братунац 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком отказују се све културне и спортске манифестације у организацији и под покровитељством 

општине Братунац до 31.05.2020.године због немогућности организовања истих, са могућношћу продужења рока. 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука 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: 02-020-154/20 
Дана, 31.03.2020.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 31.03.2020.године, Начелник општине доноси: 
 

О Д Л У К У 
О ослобађању предузетника од плаћања обавеза  

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком ослобађају се предузетници са подручја општине Братунац којима је Наредбом општинског 

штаба за ванредне ситуације о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката 
на територији општине Братунац бр.02-020-138/20 од 17.03.2020.године, бр.02-020-143/20 од 21.03.2020.г. и бр.02-
020-153/20 од 30.03.2020.године забрањен рад од плаћања обавеза и то за: 

- Комуналне таксе на истакнуто пословно име 
- Комуналне таксе за заузимање јавне површине 
- Комуналне таксе на постављање рекламних паноа 
- Одвоза смећа 
- Таксе на бројило за потрошњу воде 
Ослобађање од плаћања обавеза се односи на период од 15.03.2020. до 30.04.2020.године, са могућношћу 

укидања или продужења у зависности од развоја ситуације. 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу одмах 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: 02-020-146/20 
Дана, 25.03.2020.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 бр.06-6/20 од 22.03.2020 и на основу Одлуке Штаба за ванредне 
ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 25.03.2020.године, Начелник општине доноси: 
 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У 
о регулисању рада Апотека на подручју општине Братунац 

 
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: 
 

1. 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: 02-020-147/20 
Дана, 25.03.2020.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 25.03.2020.године, Начелник општине доноси: 
 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У 
о регулисању рада киоска на подручју општине Братунац 

 
Члан 1. 

 
У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести изазване новим вирусом 

корона –COVID-19, те заштите и спасавања становништва на територији општине Братунац: 
 Ограничава се рад 07,00 до 18,00 часова свим продајним објектима типа киоск на подручју општине 

Братунац до 30.03.2020.године 
 Забрањује се продаја алкохола у наведеним објектима и окупљања око истих 
 У случају кршења претходно наведених мјера биће забрањен рад свим киосцима на подручју 

општине Братунац 
 

Члан 2. 
 
 Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да у спровођењу ове Наредбе обезбједи 
поштовање исте и предузме одговарајуће мјере из своје надлежности у складу са важећим законским прописима. 

 
Члан 3. 

 
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: 02-020-150/20 
Дана, 26.03.2020.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 26.03.2020.године, Начелник општине доноси: 
 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У 
О предузимању мјера дезинфекције и повишене хигијене у трговинама прехране 

 
Члан 1. 

 
 У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести изазване новим вирусом 

корона „COVID-19“, те заштите и спасавања становништва на територији општине Братунац,наређују се мјере 
дезинфекције и повишене хигијене у: 
 

2. Трговачким центрима З маркет, Тропик и Робот, маркетима и самопослугама, на  начин тако да: 
 приликом уласка, приликом кретања кроз продајни објекат и на изласку из продајног објекта сви 

купци имају на себи маске и рукавице, 
 да забране улазак лицима ако немају на себи маске и рукавице или да обезбједе истима на улазу 

маску и рукавице,односно дезинфекционо средтво за руке. 
 да обезбједе испред улаза постављање сунђера/спужве дебљине минимум 5 цм и корита/пластичне 

посуде димензија 50х70 цм или 60х90 цм за дезинфекцију обуће, а средство за дезинфекцију ће 
обезбједити општина Братунац. 

3. Свим осталим трговинама прехране, на начин тако да: 
 приликом уласка, приликом кретања кроз продајни објекат и на изласку из продајног објекта сви 

купци имају на себи маске и рукавице 
 да забране улазак лицима ако немају на себи маске и рукавице 

 
 

Члан 2. 
 

У случају кршења мјера из члана 1.ове наредбе продајном објекту ће се забранити рад. 
 

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. 
 

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: 02-020-150-1/20 
Дана, 27.03.2020.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 27.03.2020.године, Начелник општине доноси: 
 

 
 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У 
О предузимању мјера дезинфекције и повишене хигијене у теретним возилима  

 
Члан 1. 

 
 У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести изазване новим вирусом 

корона „COVID-19“, те заштите и спасавања становништва на територији општине Братунац,наређују се мјере 
дезинфекције и повишене хигијене у теретним возилима укупне масе преко 3,5 тоне и то: 

4. Свим јавним превозницима чије је сједиште на подручју општине Братунац да приликом уласка на територију 
општине Братунац изврше прање и дезинфекцију  теретног возила код „ПНЕУМАТИК ПЛУС“ Срђан 
Момчиловић с.п. Братунац,ул.Светог Саве бб. 

5. Свим јавним превозницима чије сједиште није на подручју општине Братунац да приликом уласка на 
територију општине Братунац изврше прање и дезинфекцију  теретног возила на самоуслужној перионици 
Аутопраоница „ДУГА 3“ Бранко Пачавра с.п. у ул.Гаврила Принципа (бивши Вихоров паркиг). 
Прање возила ће се извршити о сопственом трошку, док ће се дезинфекција извршити о трошку општине 
Братунац. 

 
Члан 2. 

 
Ради ефикаснијег спровођења ове Наредбе, прекида се саобраћај за теретна возила укупне масе преко 3,5 

тоне на регионалном путу Дрињача-Скелани и саобраћај за исте се преусмјерава на регионални пут Коњевић Поље-
Братунац. 

У мјесту Коњевић Поље,општина Братунац биће успостављен пункт на коме ће бити постављена 
спужва/сунђер натопљена дезинфекционим средством преко које су возачи наведених возила дужни прећи. 

У циљу спровођења мјера из претходног става, уводи се ограничење брзине од 10 кm/h на наведеној 
локацији. 

 
 

Члан 3. 
 

Задужује с Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да, у сарадњи са Полицијском станицом 
Братунац, у спровођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката, а у 
супротном ће се приступити изрицању казни у складу са важећим законским прописима. 



 
 

Члан 4. 
 

Ова наредба ступа на снагу одмах 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: 02-020-150-2/20 
Дана, 29.03.2020.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 29.03.2020.године, Начелник општине доноси: 
 

 
Н  А  Р  Е  Д  Б  У 

Предсједницима и Савјетима Мјесних заједница на подручју општине Братунац 
 
 

Члан 1. 
 

 У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести изазване новим вирусом 
корона „COVID-19“, те заштите и спасавања становништва на територији општине Братунац,наређује се свим 
Предсједницима и Савјетима Мјесних заједница на подручју општине Братунац и то: 

6. Да се максимално укључе у рад на спровођењу мјера дезинфекције и повишене хигијене у својим Мјесним 
заједницама, а на основу Одлука које доносе Општински штаб за ванредне ситуације; 

7. Да су у обавези пријавити надлежним органима, на основу личног или другог сазнања, свако лице које се у 
скорије вријеме појави у Мјесној заједници, а при том се не налази у кућној самоизолацији. 

 
Члан 2. 

 
У случају непоступања мјера из претходног члана Предсједник и Савјет мјесне заједнице ће се распустити 

и против одговорних лица ће се предузети законом предвиђене казне. 
 

Члан 3. 
 

Ова наредба ступа на снагу одмах 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: 02-020-146-1/20 
Дана, 30.03.2020.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 30.03.2020.године, Начелник општине доноси: 
 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У 
о измјенама и допунама Наредбе о регулисању рада Апотека на подручју општине Братунац 

 
Члан 1. 

 
У наредби број 02-020-146/20 од 25.03.2020.године Члан 2.мијења се и гласи : 
„ У циљу обезбјеђења континуираног снабдијевања лијекова и медицинским средствима путем дежурстава 

одређује се како слиједи: 
-Здравствена установа Градска апотека од 31.03. до 06.04.2020.године 
-Здравствена установа апотека Ескулап Pharm од 07.04. до 13.04.2020.године 
-Здравствена установа апотека MEDICA од 14.04.2020. до 20.04.2020.године 
-Здравствена установа Градска апотека од 21.04. до 27.04.2020.године 
-Здравствена установа апотека Ескулап Pharm од 27.04. до 30.04.2020.године 
Наведене апотеке могу радити свим данима у периоду од 08,00 до 19,30 часова. 

 
Члан 2. 

 
Ова наредба ступа на снагу одмах и примјењује се до 30.04.2020.године са могућношћу укидања или 

продужења у зависности од развоја ситуације 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: 02-020-152/20 
Дана, 30.03.2020.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 30.03.2020.године, Начелник општине доноси: 
 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У 
О уклањању чамаца са ријеке Дрине на територији општине Братунац 

 
Члан 1. 

 
 У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести изазване новим вирусом 

корона „COVID-19“, те заштите и спасавања становништва на територији општине Братунац,наређује се свим 
власницима чамаца на подручју општине Братунац да уклоне своје чамце са обале ријеке Дрине и исте поставе на 
удаљености не мањој од 500 дужних метара од обале ријеке Дрине. 
 

Члан 2. 
 

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

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“. 
 
 

    
               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: 02-020-153/20 
Дана, 30.03.2020.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 30.03.2020.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 изазване новим вирусом 
корона „COVID-19“, те заштите и спасавања становништва на територији општине Братунац: 

8. Забрањује се рад до 30.04.2020.године са могућношћу укидања или продужења забране у зависности од 
развоја ситуације, 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  
 Пијаци у Братунцу,осим субјеката из подтачке 3.ове Наредбе    
 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 30.04.2020.године са могућношћу укидања или продужења забране у зависности од развоја ситуације, 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 
- Киосцима 
 
3. Ограничава се рад само петком домаћим пољопривредним произвођачима који врше продају властитих 
производа (воће,поврће, млијечни производи и сл.) до 30.04.2020.године са могућношћу укидања или продужења 
забране у зависности од развоја ситуације 
 
4. Субјектима који обављају дјелатност прозводње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу 
продаје њихових производа)-од 07,00 до 19,30 часова-с тим да се у периоду од 18,00 до 19,30 часова врши 



шалтерска продаја. Забрањује се конзумирање хране на лицу мјеста. - до 30.04.2020.године са могућношћу укидања 
или продужења забране у зависности од развоја ситуације 
 
5. Хотели, мотели и хостели могу пружати услуге у свом простору од 07,00 до 18,00 часова само за 
пријављене/регистроване госте - до 30.04.2020.године са могућношћу укидања или продужења забране у 
зависности од развоја ситуације 
 
6 .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 30.04.2020.године. 
Забрањује се рад за дио бензинске пумпе у коме је смјештен угоститељски објекат до 30.04.2020. 
 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. 
 

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 
- Аутопраонице, вулканизерске и аутомеханичарске радње су дужне придржавати се прописаних мјера 

одстојања као и ограничавању минималног броја лица присутних у самом пословном простору. 
- Забрањује се продаја алкохола у киосцима и окупљања око истих, а у случају кршења мјера, забраниће се 

рад свим киосцима 
 

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. 

 
 Даном доношења ове Наредбе стављају се ван снаге Наредбе бр.02-020-138/20 од 17.03.2020.године, бр.02-
020-138-1/20 од 18.03.2020.године, бр.02-020-143/20 од 21.03.2020.године , бр.02-020-143/20 од 23.03.2020.године 
и бр.02-020-147/20 од 25.03.2020.године. 
 

Члан 6. 
 

Ова наредба ступа на снагу одмах 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: 02-020-146-2/20 
Дана, 30.03.2020.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.,Закључка Републичког 
штаба за ванредне ситуације бр.13-1/20 од 01.04.2020.г. и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине 
Братунац на сједници одржаној дана 02.04.2020.године, Начелник општине доноси: 
 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У 
о измјенама и допунама Наредбе о регулисању рада Апотека на подручју општине Братунац 

 
Члан 1. 

 
У наредби број 02-020-146/20 од 25.03.2020.године и бр.02-020-146-1/20 од 30.03.2020.године Члан 1.став 

2.мијења се и гласи : 
„ Ограничава се рад радним данима од 07,00 до 18,00 часова, а викендом од 07,00 до 15,00 часова 

здравственим установама-апотекама на подручју општине Братунац: 
-Здравствена установа Градска апотека од 31.03. до 06.04.2020.године 
-Здравствена установа апотека Ескулап Pharm од 07.04. до 13.04.2020.године 
-Здравствена установа апотека MEDICA од 14.04.2020. до 20.04.2020.године 
 

Члан 2 
 
У члану 2.мијењају се ријечи „ од 08,00- 19,30 часова“ и треба да стоји „од 07,00 до 19,30 часова“. 

 
Члан 3. 

 
Иза члана 2. додаје се нови члан који гласи: „Обавезује се Одсјек за управно правне техничке послове 

Начелника општине да уради пречишћен текст Наредбе о регулисању рада Апотека на подручју општине Братунац“. 
 

Члан 4. 
 

Ова наредба ступа на снагу одмах и примјењује се до 30.04.2020.године са могућношћу укидања или 
продужења у зависности од развоја ситуације и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“. 
 
 
 
              Командант штаба 
         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: 02-020-150-3/20 
Дана, 31.03.2020.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 бр.11-3/20 од 30.03.2020.године и на основу Одлуке Штаба за ванредне 
ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 31.03.2020.године, Начелник општине доноси: 
 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У 
Власницима трговачких радњи, апотека и одговорним лицима у банкама 

 
Члан 1. 

 
 У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести изазване новим вирусом 

корона „COVID-19“, те заштите и спасавања становништва на територији општине Братунац,наређује се власницима 
трговачких радњи, апотека и одговорним лицима у банкама да истакну обавјештење на својим просторијама којим 
се препоручује да лица млађа од 65 година не обављају куповину и не обављају послове у банкама сваког уторка и 
петка у периоду од 07,00 до 10,00 часова, а у циљу заштите здравља лица са навршених 65 и више година живота, 
како би исти несметано могли да обаве своје обавезе . 
 

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 од стране напријед наведених субјеката. 
 

Члан 3. 
 

Ова наредба ступа на снагу одмах и примјењује се до 13.04.2020.године 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: 02-020-146-3/20 
Дана, 02.04.2020.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 бр.13-1/20 од 01.04.2020. и на основу Одлуке Штаба за ванредне 
ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 02.04.2020.године, Начелник општине доноси: 
 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У 
о регулисању рада Апотека на подручју општине Братунац 

Пречишћен текст 
 

Члан 1. 
 

У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести изазване новим вирусом 
корона –COVID-19, те заштите и спасавања становништва на територији општине Братунац: 

Ограничава се рад радним данима 07,00 до 18,00 часова , а викендом од 07,00 до 15,00 часова здравственим 
установама-апотекама на подручју општине Братунац. 
 

Члан 2. 
 

У циљу обезбјеђења континуираног снабдијевања лијекова и медицинским средствима путем дежурстава 
одређује се како слиједи: 

-Здравствена установа Градска апотека од 31.03. до 06.04.2020.године 
-Здравствена установа апотека Ескулап Pharm од 07.04. до 13.04.2020.године 
-Здравствена установа апотека MEDICA од 14.04.2020. до 20.04.2020.године 
-Здравствена установа Градска апотека од 21.04. до 27.04.2020.године 
-Здравствена установа апотека Ескулап Pharm од 27.04. до 30.04.2020.године 
Наведене апотеке могу радити свим данима у периоду од 07,00 до 19,30 часова. 

 
Члан 3. 

 
Ова наредба ступа на снагу одмахи примјењује се до 30.04.2020. са могућношћу укидања или продужења у 

зависности од развоја ситуације 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: 02-020-150-4/20 
Дана, 02.04.2020.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 02.04.2020.године, Начелник општине доноси: 
 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У 
Директорима Основних школа на територији општине Братунац и директору ЈУ Дјечије обданиште 

„РАДОСТ“ Братунац 
 

Члан 1. 
 

 Наређује се директорима Основних школа на територији општине Братунац и директору ЈУ Дјечије 
обданиште „РАДОСТ“ Братунац да општинском штабу за ванредне ситуације општине Братунац ставе на 
располагање помоћно особље запослено у наведеним установама, а у циљу спровођења ванредних мјера за 
спречавање и сузбијање заразних болести изазване новим вирусом корона „COVID-19“, те заштите и спасавања 
становништва на територији општине Братунац.  
 

Члан 2. 
 

Ова наредба ступа на снагу одмах 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: 02-020-141-1/20 
Дана, 03.04.2020.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 03.04.2020.године, Начелник општине доноси: 
 
 
 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У 
о измјенама и допунама Наредбе о забрани јавних окупљања на подручју општине Братунац 

 
 

Члан 1. 
 
У члану 1. Став 1.тачка 1. Наредбе о забрани јавних окупљања на подручју општине Братунац бр.02-020-
141/20 од 20.03.2020.године мијењају се ријечи „пет (5) лица“ и умјесто тога треба да стоји „три (3) лица 
одвојена од друге групе лица најмање десет метара“  
Послије тачке 2. истог члана и става, додаје се нова тачка 3. која гласи: 
„ Забрањено је коришћење справа теретане на отвореном простору“. 
Остали дио текста остаје непромјењен. 
 

Члан 2 . 
 
Ова наредба ступа на снагу одмах 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: 02-020-150-7/20 
Дана, 04.04.2020.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 („Службени Гласник РС“ бр.25/20) и на 
основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 
04.04.2020.године, Начелник општине доноси: 
 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У 
о контроли уласка лица на територију општине Братунац без оправданог разлога 

 
 

Члан 1. 
 
Овом Наредбом уређује се контрола уласка лица на територију општине Братунац без оправданог разлога. 

 
Члан 2. 

Сва лица чије је мјесто пребивалишта/боравишта са других општина на подручју Босне и Херцеговине, 
као и лица која долазе из иностранства која без оправданог разлога  улазе на територију општине Братунац 
(осим лица која имају потребу кретања због несметаног обављања процеса рада и лица са мјестом 
пребивалишта/боравишта на подручју општине Братунац која су се затекла прије проглашења ванредне 
ситуације за територију Републике Српске) ће бити контролисана и евидентирана на контролним 
пунктовима и иста ће бити упућена у карантине које је формирао општински штаб за ванредне ситуације 
Братунац.  
Лица која не буду прихватила ову мјеру биће враћена са контролних пунктова у њихово мјесто живљења. 
 

Члан 3. 
Ова наредба ступа на снагу одмах, а примјењиваће се до 13.04.2020.године 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: 02-020-150-8/20 
Дана, 05.04.2020.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 
(„Службени Гласник РС“ бр.25/20). и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници 
одржаној дана 05.04.2020.године, Начелник општине доноси: 
 

 
Н  А  Р  Е  Д  Б  У 

О допуни наредбе Директорима Основних школа на територији општине Братунац и директору ЈУ Дјечије 
обданиште „РАДОСТ“ Братунац 

 
Члан 1. 

 
У члану 1.Наредбе директорима Основних школа на територији општине Братунац и директору ЈУ Дјечије 

обданиште „РАДОСТ“  бр.02-020-15-4/20 од 02.04.2020.године послије ријечи „помоћно особље запослено у 
наведеним установама“ додају се нове ријечи које гласе: 

 „ за обављање послова на мјестима на којима неће бити здравствено угрожени а према њиховим 
могућностима“ 

 Остали дио текста остаје непромјењен. 
 

Члан 2. 
 

Ова наредба ступа на снагу одмах 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: 02-020-150-9/20 
Дана, 05.04.2020.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 
(“Службени Гласник РС“ бр.25/20)., и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници 
одржаној дана 05.04.2020.године, Начелник општине доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
о евидентирању возача теретних возила 

 
 

Члан 1. 
 

У циљу спречавања ширења болести изазване новим вирусом корона (COVID-19),У Републици Српској, 
на свим контролним пунктовима постављеним на подручју општине Братунац налаже се контрола и 
евидентирање уласка и изласка возача теретних возила са подручја општине Братунац.  

 
Члан 2 . 

 
Ова закључак ступа на снагу одмах и биће објављен 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: 02-020-150-5/20 
Дана, 04.04.2020.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 
(“Службени Гласник РС“ бр.25/20).,на основу Закључка о забрани кретања у дане викенда Републичког штаба за 
ванредне ситуације бр.15-2/20 од 03.04.2020.године и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине 
Братунац на сједници одржаној дана 04.04.2020.године, Начелник општине доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
о тумачењу Закључка о забрани кретања у дане викенда 

 
 

Члан 1. 
 

Овим закључком се даје тумачење Закључка о забрани кретања у дане викенда Републичког штаба за 
ванредне ситуације бр.15-2/20 од 03.04.2020.године 

 
Члан 2 . 

 
Обавјештавају се грађани са мјестом пребивалишта/боравишта  на подручју општине Братунац да се од 
суботе у 12 часова до недјеље у 18 часова могу кретати искључиво на територији општине Братунац. 

 
Члан 3. 

 
Ова закључак ступа на снагу одмах, а примјењиваће се до 13.04.2020.године 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: 02-020-150-6/20 
Дана, 04.04.2020.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 
(“Службени Гласник РС“ бр.25/20)., и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници 
одржаној дана 04.04.2020.године, Начелник општине доноси: 

 
ЗАКЉУЧАК 

о издавању потврде о кретању регистрованим пољопривредним произвођачима на подручју 
општине Братунац 

 
 

Члан 1. 
 

Пољопривредни произвођачи који имају регистровано пољопривредно газдинство на подручју општине 
Братунац могу се писмено обратити захтјевом са валидним доказом (потврда АПИФ-а и регистрована 
пољопривредна машина) општинском штабу за ванредне ситуације општине Братунац за издавање 
потврде о потреби кретања због несметаног обављања процеса рада/прољетне сјетве послије 20 часова, 
уколико имају више обрадивих површина које није могуће обићи у периоду од 05.00 до 20.00 часова. 

 
Члан 2 . 

 
 
Ова закључак ступа на снагу одмах, а примјењиваће се до 13.04.2020.године и биће објављен у 
„Службеном гласнику општине Братунац“. 
  
    
 
             Командант штаба 
         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
                                                                                      _____________________________  
                                                                                    Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.с.р. 
  
 
 
 
 



 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
НАЧЕЛНИК  

Ул.Трг Милоша Обилића бр.8 Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41-03-37: 
e-mail:bratopst@teol.net   www.bratunacopstina.com 

 
Број:02-020-148/20  
Братунац,25.03.2020.год.      
 
                                                  

На основу члана 59. Став (1) тачка 12) Закона о локалној самоуправи („Сл.Гласник РС“ бр.97/16) и 
члана 67. Став (1) тачка 13) Статута општине Братунац („Сл. Гласник општине Братунац“ бр.10/2017) , 
Начелник општине   д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

I 
 
 Даје се сагласност на измјене и допуне Правилника о платама и накнадама запослених у ЈУ „Центар 
за социјални рад“ Братунац бр.05-014.4-1/20 од 24.03.2020.год.  
 
 

II 
 
   Овај Закључак и Измјене и допуне Правилника о платама и накнадама запослених у ЈУ „Центар за 
социјални рад“ Братунац бр.05-014.4-1/20 од 24.03.2020.год. биће објављени у Службеном Гласнику 
општине Братунац. 
 
 

III 
 

Овај Зкључак ступа на снагу даном доношења.  
 
 
 
 
             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
         

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



   
На основу чланова 121, 123, 271а, 271б. Закона о раду („Службени гласник РС“ број: 1/16 и 66/88) 

Закона о порезу на додатак („Службени гласник РС“ број: 60/15, 5/16 и 66/88), Посебног колективног 
уговора за запослене у области локалне самопуправе РС (“Службени гласник РС” бр. 20/17, 85/18 и 21/20), 
Kолективног уговора за запослене у општинској управи Братунац и члана 17. Статута ЈУ “Центар за 
социјални рад” Братунац бр. 03-550-1858/2014 Управни одбор ЈУ “Центар за социјални рад” Братунац на 
сједници одржаној дана 24.03.2020. године, д о н о с и 
 
 
 

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ  
ПРАВИЛНИKA 

О ПЛАТАМА И НАKНАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ У  
ЈУ “ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД” БРАТУНАЦ 

 
 

Члан 1. 
 

(1) Врше се Измјене и допуне Правилникa о платама и накнадама запослених у ЈУ “Центар за 

социјални рад” Братунац, број: 05-014.4-1/19 од 19.06.2019. године. 

 
 

Члан 2. 
 

(1) У Правилнику о платама и накнадама запослених у ЈУ “Центар за социјални рад” Братунац, број: 

05-014.4-1/19 од 19.06.2019. године у члану 4. став 6. мијења се и гласи: 

„(6) Цијена рада која се утврђује у складу са ставом 5. овог члана, не може бити мања од 110,00 КМ 
ни већа од 145,00 КМ.”  

 
 

Члан 3. 
 

Члан 5. 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 директора примјењује се коефицијент седме платне 
групе, уколико има стручност која се стиче високим образовањем у трајању од четири године или 
високим образовањем са остварених 240 ECTS бодова, или еквивалент.“ 

 
 

Члан 4. 
 

У члану 7. мијења се коефицијент за обрачун плате за систематизовано радно мјесто Kурир/хигијеничар 
за платну групу 2 (друга) и гласи: „4,85”. 
 
 

Члан 5. 
 

Измјене и допуне Правилникa о платама и накнадама запослених у ЈУ “Центар за социјални рад” Братунац 
биће објављене на огласној табли ЈУ „Центар за социјални рад“ Братунац наредног дана од дана добијања 
сагласности од стране оснивача, а ступа на снагу осмог дана од дана обајвљивања на огласној табли 
Центра.  
 
 
 
Број: 05-014.4-1/20        Предсједник Управног одбора 
Братунац, 24.03. 2020. године.              Весна Тодоровић с.р. 

   
 


