
  

Општина Хан Пијесак  
Александра Карађорђевића бр. 4 
Тел: 057 557 108 
Факс: 057 557 285 
 

25. ФЕБРУАР 2019 
 
БРОЈ 32 

 

 

На основу члана  39. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 

97/16) и члана 37. Статута општине Хан-

Пијесак („Сл. гласник општине Хан-Пијесак 

бр. 10/17), Скупштина општине Хан-Пијесак 

на сједници одржаној дана 22.02.2019. 

године,  донијела је  

ОДЛУКА 

о допуни Одлуке о признањима општине Хан 

Пијесак 

 

 

Члан 1. 

           У Одлуци о признањима општине Хан 

Пијесак („Службени гласник општине Хан 

Пијесак“, број 02/05), допуњава се члан 2. 

Став 1. тачком 5. која гласи: 

„5. Почасни грађанин општине Хан Пијесак“ 

Члан 2. 

Послије члана 6, додаје се нови члан 

6 а, који гласи 

5) Почасни грађанин општине Хан 

Пијесак 

„Члан 6а. 

Почасни грађанин општине Хан 

Пијесак ( у даљем тексту: Почасни грађанин) 

је признање општине Хан Пијесак које се 

додјељује физичким лицима , држављанима 

Републике Српске, Босне и Херцеговине или 

страним држављанима, која су  остварила 

нарочит или значајан допринос у развоју, 

промоцији и афирмацији општине Хан 

Пијесак, који су својим радом и дјеловањем у 

разним областима рада и стваралаштва 

допринијели  напретку и  

ширењу угледа општине, те који су 

допринијели очувању историјског наслеђа 

општине Хан Пијесак и Републике Српске.“ 

 

Члан 3. 

Послије члана 10, додаје се нови члан 

10а, који гласи 

„Члан 10а. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
  ОПШТИНЕ ХАН ПИЈЕСАК 
 

 

 

 

 

Општински одбор Хан-Пијесак 
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Признање Почасни грађанин израђује 

се у облику свечане дипломе, на квалитетној 

хартији, у одговарајућој боји и садржи 

натпис  Босна и Херцеговина, Република 

Српска, Општина Хан Пијесак, Скупштина 

општине Хан Пијесак, утиснут грб општине 

Хан Пијесак, назив признања, име и презиме 

односно назив добитника, пригодан текст  

одговарајуће садржине, који садржи разлоге 

за додјелу признања, датум и мјесто 

издавања и потпис предсједника Скупштине 

и печат.“ 

  

Члан 4. 

          У члану 14. Додаје се нови став 3. који 

гласи: 

„Почасни грађанин општине Хан Пијесак 

додјељује се само једном у току године.“ 

 

Члан 5. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Хан Пијесак“ . 

 

Број: 01-022-20/19 

Датум: 22.02.2019. године 

 

             Предсједник Скупштине 

    Михаела Томовић, с.р. 

____________________________________ 

На основу члана 39.  Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 

97/16),  члана 37. Статута општине Хан 

Пијесак („Сл. гласник општине Хан Пијесак“ 

бр. 10/17) Скупштина општине Хан Пијесак, 

на приједлог Комисије за избор и именовање, 

на сједници одржаној дана 22.02.2019.године, 

донијела је 

О Д Л У К У 

о разрјешењу два члана Комисије за 

прописе и статутарна питања 

 

I 

Разрјешавају се два члана Комисије за 

прописе и статутарна питања и то: 

1. Милан Јовановић, члан, 

2. Драган Савчић, члан. 

II 

 Ова Одлука ступа на снагу  наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена  у 

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“. 

Образложење 

 Милан Јовановић је Скупштини 

општине Хан Пијесак поднио приједлог за 

своје разрјешење, јер како сам наводи у 

истом у наредном периоду ће, због 

пословних обавеза, бити одсутан из Хан 

Пијеска, те дужност члана неће моћи 

благовремено извршавати. Будући да је 

чланом 43. Пословника Скупштине општине 

Хан Пијесак прописно да Скупштина члана 

може разрјешити и прије истека мандата, 

уколико поднесе оставку, одлучено је као у 

диспозиитву. 

Предсједник Комисије за прописе и 

статутарна питања, Цвико Тодић, је 

Скупштини општине Хан Пијесак, поднио  

приједлог за разрјешење Драгана Савчића,  

те у истом навео да члан Савчић Драган   не 

извршава дужности члана Комисије и да је 

неоправдано изостао са скоро свих сједница 

ове Комисије. Приједлог о разрјешењу, као и 

разлози за исти, су  у складу са чланом 43. 

Пословника Скупштине општине Хан 

Пијесак („Службени гласник општине Хан 

Пијесак“ број 10/17), па је одлучено као  у 

диспозитиву. 

Број: 01-022-21/19 

Датум: 22.02.2019. године 

        

                                         

Предсједник Скупштине 

 Михаела Томовић, с.р. 

________________________________ 
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На основу члана 39.  Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 

97/16),  члана 37. Статута општине Хан 

Пијесак („Сл. гласник општине Хан Пијесак“ 

бр. 10/17), Скупштина општине Хан Пијесак, 

на сједници одржаној дана 22.02.2019.године, 

донијела је 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о именовању 

Комисије за прописе и статутарна питања 

 

I 

У Одлуци о именовању Комисије за 

прописе и статутарна питања Хан Пијесак бр. 

01-022-73/16  од  23.11.2016. године,  у тачки  

I став 1. редни број 3 и 5. мијењају се и гласе: 

 „3  Умјесто Јовановић Милана именује се 

Радуловић Милорад, члан, 

 5. Умјесто Савчић Драгана именује се 

Радуловић Јовица,  члан“. 

II 

 Ова Одлука ступа на снагу  наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена  у 

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“. 

 

Број: 01-022-22/19 

Датум: 22.02.2019. године 

 

                                          

Предсједник Скупштине 

 Михаела Томовић, с.р. 

_____________________________________ 

На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

97/16) и члана 37. Статута општине Хан 

Пијесак („Сл. гласник општине Хан Пијесак 

бр. 10/17), Скупштина општине Хан Пијесак, 

разматрајући  Извјештај о раду адвоката из 

Власенице, као пуномоћника општине Хан 

Пијесак, за 2018. годину, на сједници 

одржаној дана 22.02.2019. године, донијела је  

О Д Л У К У  

 

о усвајању  Извјештаја о раду адвоката о 

судским споровима за општину Хан Пијесак 

за 2018. годину 

 

I 

Скупштина општине Хан Пијесак 

усваја Извјештај о раду адвоката Оливере 

Пелемиш из Власенице, о судским 

споровима за општину Хан Пијесак на дан 

31.12.2018. године.   

II 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

Број: 01-022-23/19 

Датум: 22.02.2019. године 

          

                             Предсједник Скупштине 

         Михаела Томовић, с.р. 

_________________________________ 

На основу члана  39. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 

97/16) и члана 37. Статута општине Хан-

Пијесак („Сл. гласник општине Хан-Пијесак 

бр. 10/17), Скупштина општине Хан-Пијесак 

на сједници одржаној дана 22.02.2019. 

године,  донијела је  

О Д Л У К У 
о усвајању Информације о раду 

Правобранилаштва РС 

Сједиште замјеника Власеница  за период од 

01.01. до 31.12.2018. године 

 

I 

 

Скупштина општине Хан-Пијесак 

усваја Информацију о раду 

Правобранилаштва Републике Српске, 

Сједиште замјеника Власеница, за период 

01.01. до 31.12.2018.године, број Р-19/2019 

од 08.02.2019. године.   
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II 

      

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном 

гласнику општине Хан-Пијесак“. 

Број: 01-022-24/19 

Датум: 22.02.2019. године 

 

      Предсједник Скупштине 

         Михаела Томовић,  с.р. 

_________________________________ 

На основу члана  39. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 

97/16) и члана 37. Статута општине Хан 

Пијесак („Сл. гласник општине Хан- Пијесак 

бр. 10/17), Скупштина општине Хан Пијесак 

на сједници одржаној дана 22.02.2019. 

године,  донијела је  

О Д Л У К У  
о усвајању Извјештаја Правобранилаштва РС 

Сједиште замјеника Источно Сарајево о 

судским споровима  

на дан 31.12. 2018. године  

 

I 

Скупштина општине Хан-Пијесак 

усваја Извјештај Правобранилаштва 

Републике Српске, Сједиште замјеника 

Источно Сарајево, о судским споровима за 

општину Хан Пијесак на дан  

31.12.2018.године, број Р-15/2019 од 

11.02.2019. године.   

II 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном 

гласнику општине Хан-Пијесак“. 

Број: 01-022-25/19 

Датум: 22.02.2019. године 

          

                            Предсједник Скупштине 

        Михаела Томовић, с.р. 

_________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

97/16) и члана 37. Статута општине Хан 

Пијесак („Сл. гласник општине Хан Пијесак 

бр. 10/17), Скупштина општине Хан Пијесак, 

разматрајући Информацију о стању у области 

запошљавања и реализацији Програма 

запошљавања на подручју општине за 

2018.годину, на сједници одржаној дана 

22.02.2019. донијела је  

 

О Д Л У К У   

о усвајању  Информације  о стању у области 

запошљавања и реализацији  

Програма запошљавања за општину Хан 

Пијесак  за  2018. годину  

 

I 

 Усваја се Информација  о стању у 

области запошљавања и реализацији 

Програма запошљавања за општину Хан 

Пијесак  за 2018. годину. 

 II 

 Ова Одлука  ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

Број: 01-022-26/19 

Датум: 22.02.2019. године 

          

                            Предсједник Скупштине 

                  Михаела Томовић, с.р 

_____________________________________ 

 

На основу члана 41. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник РС“ 

број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 59. 

Статута општине Хан Пијесак („Службени 

гласник општине Хан Пијесак“ број 10/17) и 

чланова 13. и 20. Одлуке о извршењу буџета 

општине Хан Пијесак за 2018. годину 

(„Службени гласник општине Хан Пијесак“  
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број 17/17, 22/18 и 26/18), Начелник општине 

доноси 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке о одобравању 

реалокације (прерасподјеле) средстава у 

Буџету општине Хан Пијесак  

 

Члан 1. 

У Одлуци о о одобравању реалокације 

(прерасподјеле) средстава у Буџету општине 

Хан Пијесак број 02-400-74/18 од 28.11.2018. 

године  члан  2.  мијења се и гласи:   

„Реалокација средстава из члана 1. ове 

Одлуке извршиће се  на сљедећи начин: 

- из средстава буџетске резерве средства у 

износу од 2.841,00 КМ и 

- са потрошачке јединице 00410110- 

Скупштина општине са буџетске позиције 

412935- накнаде скупштинским одборницима 

средства у износу од 1.239,00 КМ, са 

буџетске позиције 412941- расходи по основу 

репрезентације средства у износу од 462,00 

КМ и са буџетске позиције 412934- расходи 

за бруто накнаде  

члановима комисија и радних група средства 

у износу од 458,00 КМ реалоцирају се на 

потрошачку јединицу 00410130- Општинска 

управа на буџетску позицију 419999- остали 

непоменути расходи- празнична расвјета 

(укупно 5.000,00 КМ).“ 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику 

Општине Хан Пијесак“. 

Број: 02-400-74/18 

Дана: 30.1.2019. 

 

               Начелник општине 

            Владо Остојић, дипл.ек., с.р. 

_____________________________________ 

 

На основу члана  41. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник РС“ 

број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 59. 

Статута општине Хан Пијесак („Службени 

гласник општине Хан Пијесак“ број 10/17) и 

члана 13.  Одлуке о извршењу буџета 

општине Хан Пијесак за 2019. годину 

(„Службени гласник општине Хан Пијесак“ 

број 29/18), Начелник општине доноси 

О Д Л У К У 

о одобравању реалокације (прерасподјеле) 

средстава у Буџету општине Хан Пијесак  

 

Члан 1. 

 

Одобрава се реалокација средстава у Буџету 

општине Хан Пијесак за 2019. годину у 

износу од  20.000,00 КМ.  

Члан 2. 

Реалокација средстава из члана 1. ове Одлуке 

извршиће се  у оквиру ПЈ 00410130- 

Општинска управа на сљедећи начин: 

-са буџетске позиције 511200- санација 

постојеће канализационе мреже и изградња 

нове средства се реалоцирају се на буџетску 

позицију 511200- санација и реконструкција 

секундарне водоводне мреже. 

 

Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику 

Општине Хан Пијесак“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
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Наведена реалокација се врши из разлога што 

је, након добијених пројектних задатака  за 

израду пројектних документација, утврђено 

да су средства за израду главног пројекта 

канализационог система процијењена на 

30.000,00 КМ, а за израду идејног и  

главног пројекта за водоводни систем 

60.000,00 КМ, због чега је одлучено као у 

диспозитиву ове Одлуке. 

Број: 02-400-8/19 

Дана: 30.01.2019. 

 

                             Начелник општине 

            Владо Остојић, дипл.ек., с.р. 

______________________________   

На основу члана  41. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник РС“ 

број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 59. 

Статута општине Хан Пијесак („Службени 

гласник општине Хан Пијесак“ број 10/17) и 

члана 13.  Одлуке о извршењу буџета 

општине Хан Пијесак за 2018. годину 

(„Службени гласник општине Хан Пијесак“ 

број 17/17, 22/18 и 26/18), Начелник општине 

доноси 

О Д Л У К У 

о одобравању реалокације (прерасподјеле) 

средстава у Буџету општине Хан Пијесак  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација средстава у Буџету 

општине Хан Пијесак за 2018. годину у 

износу од  10.552,00 КМ.   

Члан 2. 

Реалокација средстава из члана 1. ове Одлуке 

извршиће се у оквиру ПЈ 00410130- 

Општинска управа на сљедећи начин: 

- са 411290- расходи за порезе и доприносе 

на накнаде средства у износу од 21,00 КМ 

реалоцирају се на 411262- дневнице за 

службена путовања у иностранству, 

-  са 412214- расходи по основу утрошка 

угља средства у износу од 118,00 КМ 

реалоцирају се на 412211- расходи по основу 

утрошка електричне енергије, 

- са 412319- расходи за остали канцеларијски 

материјал средства у износу од 251,00 КМ 

реалоцирају се на 412321- расходи за 

материјал за одржавање чистоће, 

- са 412610- расходи по основу путовања и 

смјештаја у земљи средства у износу од 

239,00 КМ реалоцирају се на 412630- 

расходи по основу утрошка горива,  

- са 412739- расходи за остале услуге 

информисања и медија средства у износу од 

347,00 КМ реалоцирају се на 412732- 

расходи за услуге објављивања тендера, 

огласа и информатвних текстова, 

- са 412821- расходи за услуге испитивања 

живитне средине- деминирање средства у 

износу од 1.890,00 КМ реалоцирају се на 

412813- расходи за услуге чишћења зелених 

површина, 

- са 412812- расходи за услуге зимске службе 

средства у износу од 3.245,00 КМ 

реалоцирају се на 412814- расходи по основу 

утрошка електричне енергије на јавним 

површинама, 

- са 412999- остали непоменути расходи 

средства у износу од 123,00 КМ реалоцирају 

се на 412943- расходи по основу 

организовања манифестација, 

- са 415213- спортски клубови средства у 

износу од 131,00 КМ реалоцирају се на 

415219- Основна школа, 

- са 416124- текуће помоћи ученицима- 

превоз ученика средства у износу од 200,00 

КМ реалоцирају се на 416124- текуће помоћи 

ученицима и студентима- стипендије,  

- са 416126- текуће помоћи продиљама 

средства у износу од 2.140,00 КМ 

реалоцирају се на 416129- остале текуће 

дознаке грађанима, 



Страна 7                     Број 32 

- са 511200- реконструкција спортске сале 

(Соколски дом) средства у износу од 1.496,00 

КМ реалоцирају се на 511200- 

реконструкција објекта Дома културе, 

- са 511300- набавка опреме ТВЈ средства у 

износу од 351,00 КМ реалоцирају се на 

511300- издаци за набавку опреме. 

                                    Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику 

Општине Хан Пијесак“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Наведене реалокације се врше због 

недостатка планираних средстава у Буџету за 

2018. годину на позицијама на које се врше 

реалокације, а са позиција на којима је остало 

неутрошених средстава, због чега је 

одлучено као у диспозитиву ове Одлуке. 

Број: 02-400-9/19 

Дана: 30.1.2019. 

 

                             Начелник општине 

          Владо Остојић, дипл.ек., с.р. 

______________________________________   

 

На основу члана  41. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник РС“ 

број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 59. 

Статута општине Хан Пијесак („Службени 

гласник општине Хан Пијесак“ број 10/17) и 

члана 13.  Одлуке о извршењу буџета 

општине Хан Пијесак за 2019. годину 

(„Службени гласник општине Хан Пијесак“ 

број 29/18), Начелник општине доноси 

О Д Л У К У 

 

о одобравању реалокације (прерасподјеле) 

средстава у Буџету општине Хан Пијесак  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација средстава у Буџету 

општине Хан Пијесак за период јануар 2019. 

годину у износу од  19.000,00 КМ.  

Члан 2. 

Реалокација средстава из члана 1. ове Одлуке 

извршиће се  у оквиру ПЈ  

00410130- Општинска управа на сљедећи 

начин: 

-са буџетске позиције 511200- 

Реконструкција објекта „Старе дирекције“ 

средства се реалоцирају се на буџетску 

позицију 412812- Расходи за услуге зимске 

службе. 

Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику 

Општине Хан Пијесак“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Наведена реалокација се врши ради 

непредвиђено високих трошкова за чишћење 

снијега у јануару 2019. године, када је и 

проглашена ванредна ситуација изазвана 

обилним сњежним падавинама. 

 Укупно планирана средства за трошкове 

зимске службе за читаву 2019. годину износе 

84.000,00 КМ, али из наведених разлога, ова 

средства нису довољна за плаћање  

фактурисаних трошкова само у јануару 

(укупне фактуре износе 103.000,00 КМ), због  
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чега је одлучено као у диспозитиву ове 

Одлуке. Реалокација се врши до Ребаланса 

буџета, до када ће бити познато да ли ће 

Општина Хан Пијесак добити тражену помоћ 

од Владе Републике Српске. 

Број: 02-400-10/19 

Дана: 08.02.2019. 

 

                                             

Начелник општине 

             Владо Остојић, дипл.ек, с.р. 

______________________________________   
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