СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ХАН ПИЈЕСАК

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

09. СЕПТЕМБАР 2019. године
БРОЈ 41

Општински одбор Хан-Пијесак

На основу чланова 46. и 48. Закона о
буџетском систему Републике Српске
(„Службени гласник РС“ број 121/12, 52/14,
103/15 и 15/16), члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број
97/16 и 36/19) и члана 37. Статута општине
Хан Пијесак („Службени гласник општине
Хан Пијесак“ број 10/17), након разматрања
Извјештаја о извршењу буџета општине Хан
Пијесак за период 01.01- 30.06.2019. године,
Скупштина општине Хан Пијесак, на
сједници одржаној дана 06.09.2019. године,
донијела је
О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о извршењу буџета
општине Хан Пијесак за период
01.01.- 30.06.2019. године
I
Усваја се Извјештај о извршењу
буџета општине Хан Пијесак за период
01.01.- 30.06. 2019. године у износима:
1. Буџетска
средства..................................................
................................1.814.122 КМ
2. Буџетски
издаци.....................................................
...............................1.815.904 КМ

Разлика
у
финансирању
(12)..............................................................
.......-1.782 КМ

II
Саставни дио ове Одлуке је Извјештај
о извршењу буџета општине Хан Пијесак за
период 01.01.-30.06.2019. године.
III
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Хан Пијесак“.
Број: 01-022-82/19
Датум: 06.09.2019. године
Предсједник Скупштине
Михаела Томовић с.р.
_______________________________________
На основу члана 31. став 1. тачка ђ) и
члана 35. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник РС“
број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 97/16 и 36/19) и члана 37.
Статута општине Хан Пијесак („Службени
гласник општине Хан Пијесак“ број 10/17),
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Скупштина Oпштине Хан Пијесак, на
сједници одржаној дана 06.09.2019. године,
донијела је
О Д Л У К У
о усвајању Нацрта ребаланса 2 буџета
Oпштине Хан Пијесак за 2019. годину

I
Усваја се Нацрт ребаланса 2 буџета
Oпштине Хан Пијесак за 2019. годину у
износу од 3.845.640,00 КМ.
II
Саставни дио ове Одлуке је Нацрт
ребаланса 2 буџета општине Хан Пијесак за
2019. годину.
III
Ова Oдлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Општине Хан Пијесак“.
Број: 01-022-83/19
Датум: 06.09.2019. године
Предсједник Скупштине
Михаела Томовић, с.р.
__________________________________
На основу члана 13. Закона о занатскопредузетничкој дјелатности (''Службени
гласник Републике Српске'', бр. 117/11,
121/12, 67/13 и 44/16), члана 33. став 2.
Закона о угоститељству (''Службени гласник
Републике Српске'', бр. 45/17), а у веза са
чланом 34. Закона о јавном реду и миру
(''Службени гласник Републике Српске'', бр.
11/15) и члана 37. Статута Општине Хан
Пијесак (''Службени гласник Општине Хан
Пијесак'', бр. 10/17), Скупштина Oпштине
Хан Пијесак, на сједници одржаној дана
06.09.2019. године, донијела је

О допунама Одлуке о одређивању радног
времена угоститељских објеката на подручју
општине Хан Пијесак
Члан 1.
У Одлуци о одређивању радног
времена угоститељских објеката на подручју
општине Хан Пијесак (''Службени гласник
Општине Хан Пијесак'', бр. 23/18), у члану
13. Додаје се нови став (3) који гласи:
„(3) У угоститељским објектима из
става (1) овог члана, забрањено је
организовање музике уживо.“
Члан 2.
У члану 18. став (1) послије тачке б)
додаје се нова тачка в), која гласи:
„в) обавља угоститељску дјелатност у
пословно-стамбеном објекту колективног
становања (стамбена зграда), а организује
музику уживо.“
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном гласнику
Општине Хан Пијесак''.
Број: 01-022-84/19
Датум: 06.09.2019. 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 Извјештаја о раду Општинских
инспекција на подручју општине Хан
Пијесак, на сједници одржаној дана
06.09.2019. године, донијела је

ОДЛУКУ
ОДЛУКУ
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о усвајању Извјештаја о раду Општинских
инспекција
I
Скупштина општине Хан Пијесак
усваја
Извјештају о раду Општинских
инспекција Одјељења за привреду, финансије
и друштвене дјелатности, Одсјека за
инспекцијске послове општине Хан Пијесак
за период 01.01.-30.06.2019.године, број 03052-29/19 од 28.08.2019.године.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Хан Пијесак“.
Број: 01-022-81/19
Датум: 06.09.2019. године
Предјседник 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 Извјештаја о раду Комуналне
полицје општине Хан Пијесак, на сједници
одржаној дана 06.09.2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
о усвајању Извјештаја о раду Комуналне
полиције
I
Скупштина општине Хан Пијесак
усваја Извјештају о раду Комуналне
полиције Одјељења за привреду, финансије и
друштвене
дјелатности,
Одсјека
за
инспекцијске послове општине Хан Пијесак
за период 01.01.-30.06.2019. године, број 03371-51/19 од 28.08.2019.године.

Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Хан Пијесак“.
Број: 01-022-80/19
Датум: 06.09.2019. године
Предјседник 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 заштите
од пожара на подручју општине Хан Пијесак,
на сједници одржаној дана 06.09.2019.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о стању заштите од
пожара
на подручју општине Хан Пијесак
I
Скупштина општине Хан Пијесак се
упознала
са
Информацијом
Одсјека
противпожарну заштиту Одјељења за општу
управу, Општинске управе општине Хан
Пијесак, о стању заштите од пожара на
подручју општине, број 04-215-2/19 oд
27.08.2019.године, и исту усваја.
II
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Хан Пијесак“.
Број: 01-022-79/19
Датум: 06.09. 2019. године
Предјседник Скупштине
Михаела Томовић, с.р.
_______________________________________

II
На основу члана 11. Правилника о
поступку јавног конкурса за располагање

Страна 4
непокретностима у својини Републике
Српске и јединица локалне самоуправе
(''Службени гласник Републике Српске'', бр.
20/12 ), члана 15. Одлуке о уређењу простора
и грађевинском земљишту (''Службени
гласник Општине Хан Пијесак'', бр. 24/18), и
члана 37. Статута Општине Хан Пијесак
(''Службени гласник Општине Хан Пијесак'',
бр. 10/17), Скупштина Oпштине Хан Пијесак,
на сједници одржаној дана
06.09.2019.
године донијела јe
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о именовању Комисије за
продају грађевинског земљишта путем
лицитације и непосредном погодбом
Члан 1.
У Одлуци о именовању Комисије за
продају грађевинског земљишта путем
лицитације
и
непосредном
погодбом
(''Службени гласник Општине Хан Пијесак'',
бр. 01/16), у члану 1. Умјесто:
„Павловић Босе, члана комисије“
Именује се:
„Видовић Бојана, члан комисије“.
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ОДЛУКУ
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 1.300,00 КМ.
Члан 2.
Реалокација средстава из члана 1. ове Одлуке
извршиће се у оквиру ПЈ 00410130Општинска управа на сљедећи начин:
- са буџетске позиције 412732- расходи за
услуге објављивања тендера, огласа и инф.
текстова средства се
реалоцирају на
буџетску позицију
415213-2- невладине
организације.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику Општине Хан Пијесак''.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Хан Пијесак“.

Број: 01-022-79/19
Датум: 06.09. 2019. године

Образложење
Наведена реалокација се врши због
недовољно
планираних
средстава
на
позицији 415213-2- невладине организације,
због чега је одлучено као у диспозитиву ове
Одлуке.

Предјседник 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
члана 13.
Одлуке о извршењу буџета
општине Хан Пијесак за 2019. годину
(„Службени гласник општине Хан Пијесак“
број 29/18 и 35/19), Начелник општине
доноси

Број: 02-400-52/19
Дана: 16.08.2019.
Начелник општине
Владо Остојић, 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.

Страна 5
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 и 35/19), Начелник општине
доноси
ОДЛУКУ
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 2.000,00 КМ.
Члан 2.
Реалокација средстава из члана 1. ове Одлуке
извршиће се у оквиру ПЈ 00410130Општинска управа на сљедећи начин:
- са буџетске позиције 412921- расходи по
основу уплата за стручне испите запослених
средства у износу од 1.000,00 КМ и из
буџетске резерве средства у износу од
1.000,00 КМ реалоцирају се на буџетску
позицију 416124- текуће помоћи ученицима.
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“.
Образложење
Наведена реалокација се врши ради плаћања
трошкова
превоза до Београда и назад
тридесеторо ученика из Хан Пијеска који
бесплатно љетују у Грчкој, у кампу Свети
Андреј крај Атине,
у организацији
Канцеларије за Косово и Метохију Владе
Републике Србије.
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Обавеза Општине Хан Пијесак је превоз до
Београда и назад, одакле дјеца крећу
бесплатно за Грчку и гдје се враћају, због
чега је одлучено као у диспозитиву ове
Одлуке.
Број: 02-400-54/19
Дана: 20.08.2019.
Начелник општине
Владо Остојић, 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 и 35/19), Начелник општине
доноси
ОДЛУКУ
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 2.913,00 КМ.
Члан 2.
Реалокација средстава из члана 1. ове Одлуке
извршиће се на сљедећи начин:
- са ПЈ 00410500- Центар за омладину и
спорт „Поглед“ са буџетске позиције
411100- расходи за бруто плате запослених
средства се реалоцирају на ПЈ 00410130Општинска управа на буџетску позицију
412790- расходи за остале стручне услуге.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.

Страна 6
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Хан Пијесак“.
Образложење
Наведена реалокација се врши ради израде
стручног мишљења и УТУ за постављање
вертикалне сигнализације- семафора на двије
раскрснице у Хан Пијеску, што није
планирано буџетом за 2019. годину, због
чега је одлучено као у диспозитиву ове
Одлуке.
Број: 02-400-55/19
Дана: 23.08.2019.
Начелник општине
Владо Остојић, 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 и 35/19), Начелник општине
доноси
ОДЛУКУ
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 2.088,00 КМ.
Члан 2.
Реалокација средстава из члана 1. ове Одлуке
извршиће се у оквиру ПЈ 00410130Општинска управа на сљедећи начин:

Број 41
- са буџетске позиције 416124-2- текуће
помоћи ученицима- превоз ученика средства
се
реалоцирају на буџетску позицију
416124- 5- текуће помоћи ученицима-књиге
за 1. разред средње школе.
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“.
Образложење
Наведена реалокација се врши ради набавке
уџбеника за први разред средње школе а што
није планирано буџетом за 2019. годину,
због чега је одлучено као у диспозитиву ове
Одлуке.
Број: 02-400-56/19
Дана: 26.08.2019.
Начелник општине
Владо Остојић, 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 и 35/19), Начелник општине
доноси
ОДЛУКУ
о одобравању реалокације (прерасподјеле)
средстава у Буџету општине
Хан Пијесак
Члан 1.

Страна 7
Одобрава се реалокација средстава у Буџету
општине Хан Пијесак за 2019. годину у
износу од 3.180,00 КМ.
Члан 2.
Реалокација средстава из члана 1. ове Одлуке
извршиће се у оквиру ПЈ 00410130Општинска управа на сљедећи начин:
- са буџетске позиције 411290- расходи за
порезе и доприносе на накнаде средства се
реалоцирају на буџетску позицију 411262расходи за дневнице за службена путовања у
иностранство.
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“.
Образложење
Наведена реалокација се врши ради
недовољно планираних средтава на позицији
411262- расходи за дневнице за службена
путовања у иностранство,
због чега је
одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.
Број: 02-400-57/19
Дана: 26.08.2019.
Начелник општине
Владо Остојић, 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 и 35/19), Начелник општине
доноси

Број 41

ОДЛУКУ
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 3.486,00 КМ.
Члан 2.
Реалокација средстава из члана 1. ове
Одлуке извршиће се у оквиру ПЈ 00410130Општинска управа на сљедећи начин:
-са буџетске позиције 411100- расходи за
бруто плате средства се реалоцирају на
411300- расходи за накнаде плата за вријеме
боловања који се не рефундирају (за период
јуни и јули 2019. године).
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“.
Образложење
Наведена реалокација се врши због накнада
плата за вријеме боловања које се не
рефундирају
од
фондова
обавезног
социјалног осигурања које нису планиране
буџетом, због чега је одлучено као у
диспозитиву ове Одлуке.
Број: 02-400-58/19
Дана: 26.08.2019.
Начелник општине
Владо Остојић, с.р.
__________________________________
На основу члана
41. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“

Страна 8
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 и 35/19), Начелник општине
доноси
ОДЛУКУ
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 48.000,00 КМ.
Члан 2.
Реалокација средстава из члана 1. ове Одлуке
извршиће се у оквиру ПЈ 00410130Општинска управа на сљедећи начин:

Број 41
чега је одлучено као у диспозитиву ове
Одлуке.
Број: 02-400-61/19
Дана: 30.08.2019.
Начелник општине
Владо Остојић, с.р.
__________________________________
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изградњу
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Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
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Општине Хан Пијесак“.
Образложење
Наведена реалокација се врши ради набавке
и монтаже котловнице на пелет у
административној згради општине што није
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