
    

Општина Хан Пијесак  

Александра Карађорђевића бр. 4 

Тел: 057 557 108 

Факс: 057 557 285 

 

04. ЈАНУАР  2021. године 

 

БРОЈ 1 

 

 

На основу члана 37. Статута општине 

Хан Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак“ бр. 10/17), а у вези са 

члановима  7. и 8. Пословника Скупштине 

општине Хан Пијесак („Службени гласник 

општине Хан Пијесак“ бр. 13/17) на 

конститутивној сједници одржаној дана  

25.12.2020. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о верификацији мандата  одборника 

Скупштине општине 

Хан Пијесак 

 

I 

 Верификује се мандат новоизабраним 

одборницима  Скупштине општине Хан 

Пијесак, као представницима следећих 

политичких странака:  

 

СДС – СРПСКА ДЕМОКРАТСКА 

СТРАНКА 

1. Радица Тодоровић 

2. Душко Ђерић 

3. Дејан Деурић 

4. Кристина Стојановић 

СНСД – МИЛОРАД ДОДИК 

1. Јанко Голијан 

2. Небојша Пушоња 

3. Радомир Ребић 

4. Жељко Поповић 

5. Цвико Тодић 

ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ – ДЕМОС 

1. Ранко Радуловић 

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР 

ВОЈСЛАВ ШЕШЕЉ 

1. Вјекослав Максимовић 

ДНС-Демократски народни савез 

1. Драган Лапчевић  

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 

1. Аћим Нинковић 

НС 

1. Голијан Радојка 

НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 

1. Павле Голијан 

 

II 

 Одборници из тачке I ове Одлуке 

стичу права и дужност у Скупштини 

општине Хан Пијесак од дана прихватања 

мандата, у складу са изборним прописима. 

 

III 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-94/20 

Дана: 25.12.2020. године 

 

Предсједавајући конститутивне Скупштине 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
  ОПШТИНЕ ХАН ПИЈЕСАК 
 

 

 

 

 

Општински одбор Хан-Пијесак 
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                    Драган Лапчевић, с.р. 

 

__________________________________ 

 

На основу члана 37. Статута општине 

Хан Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак“ бр. 10/17), а у вези са чланом  

35.  Пословника Скупштине општине Хан 

Пијесак („Службени гласник општине Хан 

Пијесак“ бр. 13/17) Скупштина општине Хан 

Пијесак на конститутивној сједници 

одржаној дана  25.12.2020. године, на 

приједлог предсједавајућег, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о избору Комисије за избор и именовање 

 

I 

 У Комисију за избор и именовање, 

као стално радно тијело Скупштине општине 

Хан Пијесак, изабрани су: 

 

 1. Радица Тодоровић, предсједник, 

 2. Душко Ђерић, замјеник 

предсједника, 

 3. Небојша Пушоња, члан, 

 4. Дејан Деурић, члан, 

 5. Павле Голијан, члан. 

 

II 

Манадт Комисије из тачке I ове 

Одлуке траје до истека мандата Скупштине. 

 

III 

    Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-95/20 

Дана: 25.12.2020. године 

 

Предсједавајући конститутивне Скупштине 

              Драган Лапчевић, с.р. 

 

__________________________________ 

 

На основу члана 37. Статута општине 

Хан Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак“ бр. 10/17), а у вези са чланом 

40. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 

97/16 и 36/19),  Скупштина општине Хан 

Пијесак на конститутивној сједници 

одржаној дана  25.12.2020. године, донијела 

је 

  

О Д Л У К У  

о престанку мандата одборницима  

Скупштине општине Хан Пијесак 

 

I 

 Скупштина општине Хан Пијесак 

констатује да престаје четворогодишњи 

мандат, по сили закона, са даном 15.12.2020. 

године, као даном објављивања коначних 

резултата локалних избора,  одборницима 

Скупштине општине Хан Пијесак, и то: 

 

1. МИХАЕЛА ТОМОВИЋ 

2. ВЈЕКОСЛАВ МАКСИМОВИЋ 

3. ЈАНКО ГОЛИЈАН 

4. ЖЕЉКО ПОПОВИЋ 

5. ЦВИКО ТОДИЋ 

6. РАДОМИ РЕБИЋ 

7. МИЛОРАД РАДУЛОВИЋ 

8. ДЕЈАН Ј. ДЕУРИЋ 

9. МИЛЕНА БЈЕЛАКОВИЋ 

10. МИЛАН ЈОВАНОВИЋ 

11. РАДОЈКА ГОЛИЈАН 

12. ДРАГАН ЛАПЧЕВИЋ 

13. ЉУБИЦА ТЕРЗИЋ 

14. МИЛЕ ГОЛИЈАН 

15. РАМО ЧАРДАКОВИЋ 

 

II 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-96/20 

Дана: 25.12.2020. године 

 

Предсједавајући конститутивне Скупштине 

              Драган Лапчевић, с.р. 

 

__________________________________ 
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На основу члана 27. став 1. тачка 2. 

Закона о статусу функционера јединица 

локалне  самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 

96/05 и 98/13)   и члана 37. Статута општине 

Хан Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак“ број 10/17), Скупштина 

општине Хан Пијесак на конститутивној 

сједници одржаној дана 25.12.2020. године, 

донијела је 

 

О Д Л У К У  

о престанку функције предсједника  

Скупштине 

 општине Хан Пијесак 

 

 

I 

 Михаели Томовић из Хан Пијесак 

престаје функција предсједника Скупштине 

општине Хан Пијесак са даном 25.12.2020. 

године, због истека мандата Скупштине која 

је изабрала.  

 

II 

 Рјешење о престанку радног односа у 

складу са овом одлуком донијеће Комисија за 

избор и именовање. 

 

III 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Хан-Пијесак“. 

 

Број: 01-022-97/20 

Дана: 25.12.2020. године 

 

Предсједавајући конститутивне Скупштине 

              Драган Лапчевић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 27. став 1. тачка 2. 

Закона о статусу функционера јединица 

локалне  самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 

96/05 и 98/13)   и члана 37. Статута општине 

Хан Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак“ број 10/17), Скупштина 

општине Хан Пијесак на конститутивној 

сједници одржаној дана 25.12.2020. године, 

донијела је 

 

О Д Л У К У  

о престанку функције потпредсједника  

Скупштине 

 општине Хан Пијесак 

 

 

I 

 Вјекославу Максимовићу из Хан 

Пијесак престаје функција потпредсједника 

Скупштине општине Хан Пијесак са даном 

25.12.2020. године, због истека мандата 

Скупштине која је изабрала.  

 

II 

 Рјешење о престанку радног односа у 

складу са овом одлуком донијеће Комисија за 

избор и именовање. 

 

III 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине ХанПијесак“. 

 

Број: 01-022-98/20 

Дана: 25.12.2020. године 

 

Предсједавајући конститутивне Скупштине 

              Драган Лапчевић, с.р. 

 

__________________________________ 

 

   На основу члана 37. Статута општине 

Хан Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак“ бр. 10/17), а у вези са чланом  

136. став 1. Пословника Скупштине општине 

Хан Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак“ бр. 13/17) Скупштина општине 

Хан Пијесак на конститутивној сједници 

одржаној дана  25.12.2020. године, на 

приједлог Комисије за избор и именовање, 

донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о избору Комисије за утврђивање 

резултата тајног гласања 
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I 

 У Комисију утврђивање резултата 

тајног гласања за избор предсједника и 

потпредсједника скупштине, изабрани су: 

 

 1. Дејан Деурић, предсједник, 

 2. Павле Голијан, члан, 

 3. Небојша Пушоња, члан. 

 

II 

    Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-99/20 

Дана: 25.12.2020. године 

 

Предсједавајући конститутивне Скупштине 

              Драган Лапчевић, с.р. 

________________________________ 

 

На основу члана 37. Статута општине 

Хан Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак“ бр. 10/17), члана 7. Пословника 

Скупштине општине Хан Пијесак 

(„Службени гласник општине Хан Пијесак“ 

бр. 13/17) Скупштина општине Хан Пијесак 

на конститутивној сједници одржаној дана  

25.12.2020. године, на приједлог Комисије за 

избор и именовање, тајним гласањем 

донијела је 

 

О Д Л У К У 

о  избору предсједника Скупштине 

општине Хан Пијесак 

 

I 

 За предсједника Скупштине општине 

Хан Пијесак изабрана  је Кристина 

Стојановић из Хан Пијеска. 

 

II 

  Функцију предсједника именована из 

тачке I ове Одлуке ће обављати са статусом 

запосленог лица,  по основу рјешења о раду, 

на мандатни период Скупштине општине 

Хан Пијесак утврђен Изборним законом.   

 

III 

  Плата предсједника Скупштине 

утврђује се одлуком Скупштине општине 

Хан Пијесак у складу са Законом о статусу 

функционера јединица локалне самоуправе. 

Право на годишњи одмор, на плаћено 

и неплаћено одсуство и остала права из 

ртадног односа оствариваће у складу са 

Законом о локалној самоуправи, Законом о 

раду и колективним уговорима. 

 

IV 

          Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-100/20 

Дана: 25.12.2020. године 

 

Предсједавајући конститутивне Скупштине 

              Драган Лапчевић, с.р. 

 

__________________________________ 

 

На основу члана 37. Статута општине 

Хан Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак“ бр. 10/17), члана 7. Пословника 

Скупштине општине Хан Пијесак 

(„Службени гласник општине Хан Пијесак“ 

бр. 13/17) Скупштина општине Хан Пијесак 

на конститутивној сједници одржаној дана  

25.12.2020. године, на приједлог Комисије за 

избор и именовање, тајним гласањем 

донијела је 

 

О Д Л У К У 

о  избору потпредсједника Скупштине 

општине Хан Пијесак 

 

I 

 За потпредсједника Скупштине 

општине Хан Пијесак изабран  је Вјекослав 

Максимовић из Хан Пијеска. 

 

II 

  Функцију потпредсједника 

именовани из тачке I ове Одлуке ће обављати 

са статусом запосленог лица,  по основу 

рјешења о раду, на мандатни период  
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Скупштине општине Хан Пијесак утврђен 

Изборним законом.   

 

III 

  Плата предсједника Скупштине 

утврђује се одлуком Скупштине општине 

Хан Пијесак у складу са Законом о статусу 

функционера јединица локалне самоуправе. 

Право на годишњи одмор, на плаћено 

и неплаћено одсуство и остала права из 

ртадног односа оствариваће у складу са 

Законом о локалној самоуправи, Законом о 

раду и колективним уговорима. 

 

IV 

          Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-101/20 

Дана: 25.12.2020. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 37. Статута општине 

Хан Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак“ бр. 10/17), а у вези са чланом  

79. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 97/16) Скупштина 

општине Хан Пијесак на конститутивној 

сједници одржаној дана  25.12.2020. године, 

на приједлог Комисије за избор и именовање, 

донијела је 

 

О Д Л У К У  

 o утврђивању Листе стручњака за састав 

Комисије за пријем службеника у Општинску 

управу општине Хан Пијесак 

 

I 

 Овом одлуком утврђује се Листа 

стручњака за састав Комисије за пријем 

службеника у Општинску управу општине 

Хан Пијесак, у саставу: 

1. Горан Каностревац, дипл. правник, 

2. Јулијана Петовски, дипл. правник, 

3. Кристина Добриловић, дипл.инг. орг. 

4. Немања Бакмаз, дипл. инж. шум. 

5. Убавка Гашевић, мастер права, 

6. Сара Пејановић, дипл. правник, 

7. Драган Гашевић, дипл. правник. 

8. Жарко Мировић, правник, 

9. Владо Планинчић, мастер пол. наука, 

10.         Радиша Пејановић, правник, 

11. Боровина др Милан, 

12. Мировић др Славиша, 

13. Владислав Максимовић, проф. физ. 

културе, 

14.  Марко Алемпић, гимназија, 

15. Татјана Јањић, дипл. педагог. 

 

II 

           Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-102/20 

Дана: 25.12.2020. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

 

__________________________________ 

 

На основу члана 37. Статута општине 

Хан Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак“ бр. 10/17), а у вези са чланом  

35.  Пословника Скупштине општине Хан 

Пијесак („Службени гласник општине Хан 

Пијесак“ бр. 13/17) Скупштина општине Хан 

Пијесак на конститутивној сједници 

одржаној дана  25.12.2020. године, на 

приједлог Комисије за избор и именовање, 

донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о избору Мандатне комисије 

 

I 

 У Мандатну комисију, као стално 

радно тијело Скупштине општине Хан 

Пијесак, изабрани су: 

 

1. Дејан Деурић, предсједник, 
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2. Драган Лапчевић, члан, 

3. Жељко Поповић, члан. 

 

II 

Манадт Комисије из тачке I ове 

Одлуке траје до истека мандата Скупштине. 

 

III 

    Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-103/20 

Дана: 25.12.2020. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

 

__________________________________ 

     

  На основу члана 37. Статута општине Хан 

Пијесак („Службени гласник општине Хан 

Пијесак“ бр. 10/17), а у вези са чланом  35.  

Пословника Скупштине општине Хан 

Пијесак („Службени гласник општине Хан 

Пијесак“ бр. 13/17) Скупштина општине Хан 

Пијесак на конститутивној сједници 

одржаној дана  25.12.2020. године, на 

приједлог Комисије за избор и именовање, 

донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о избору Комисије за прописе и статутарна 

питања 

 

I 

 У Комисију за прописе и статутарна 

питања, као стално радно тијело Скупштине 

општине Хан Пијесак, изабрани су: 

 

1. Душко Ђерић, предсједник, 

2. Ранко Радуловић, члан, 

3. Радомир Ребић, члан, 

4. Горан Каностревац, члан, 

5. Јулијана Петровски, члан. 

 

II 

Манадт Комисије из тачке I ове 

Одлуке траје до истека мандата Скупштине. 

 

III 

    Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-104/20 

Дана: 25.12.2020. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р 

 

__________________________________ 

 

На основу члана 37. Статута општине 

Хан Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак“ бр. 10/17), а у вези са чланом  

35.  Пословника Скупштине општине Хан 

Пијесак („Службени гласник општине Хан 

Пијесак“ бр. 13/17) Скупштина општине Хан 

Пијесак на конститутивној сједници 

одржаној дана  25.12.2020. године, на 

приједлог Комисије за избор и именовање, 

донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о избору Комисије за буџет и финансије 

 

I 

 У Комисију за буџет и финансије, као 

стално радно тијело Скупштине општине 

Хан Пијесак, изабрани су: 

 

1. Кристина Стојановић, 

предсједник, 

2. Дејан Деурић, члан, 

3. Аћим Нинковић, члан. 

 

II 

Манадт Комисије из тачке I ове 

Одлуке траје до истека мандата Скупштине. 

 

 

III 

    Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-105/20 
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Дана: 25.12.2020. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

 

__________________________________ 

 

На основу члана 37. Статута општине 

Хан Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак“ бр. 10/17), а у вези са чланом  

35.  Пословника Скупштине општине Хан 

Пијесак („Службени гласник општине Хан 

Пијесак“ бр. 13/17) Скупштина општине Хан 

Пијесак на конститутивној сједници 

одржаној дана  25.12.2020. године, на 

приједлог Комисије за избор и именовање, 

донијела јe 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о избору Комисије за награде и признања 

 

 

I 

 У Комисију за награде и признања, 

као стално радно тијело Скупштине општине 

Хан Пијесак, изабрани су: 

 

1. Вјекослав Максимовић, 

предсједник, 

2. Јанко Голијан, члан, 

3. Драган Лапчевић, члан. 

 

II 

Манадт Комисије из тачке I ове 

Одлуке траје до истека мандата Скупштине. 

 

III 

    Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-106/20 

Дана: 25.12.2020. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

 

__________________________________ 

 

На основу члана 37. Статута општине 

Хан Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак“ бр. 10/17), а у вези са чланом  

35.  Пословника Скупштине општине Хан 

Пијесак („Службени гласник општине Хан 

Пијесак“ бр. 13/17) Скупштина општине Хан 

Пијесак на конститутивној сједници 

одржаној дана  25.12.2020. године, на 

приједлог Комисије за избор и именовање, 

донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о избору Комисије за вјерска питања 

 

I 

 У Комисију за вјерска питања, као 

стално радно тијело Скупштине општине 

Хан Пијесак, изабрани су: 

 

1. Цвико Тодић, предсједник, 

2. Радојка Голијан, члан, 

3. Жељко Поповић, члан. 

 

II 

Манадт Комисије из тачке I ове 

Одлуке траје до истека мандата Скупштине. 

 

 

III 

    Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-107/20 

Дана: 25.12.2020. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

 

__________________________________ 

  

На основу члана 37. Статута општине 

Хан Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак“ бр. 10/17), а у вези са чланом  

35.  Пословника Скупштине општине Хан 

Пијесак („Службени гласник општине Хан 

Пијесак“ бр. 13/17) Скупштина општине Хан 

Пијесак на конститутивној сједници 

одржаној дана  25.12.2020. године, на  
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приједлог Комисије за избор и именовање, 

донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о избору Комисије за младе 

 

I 

 У Комисију за младе, као стално 

радно тијело Скупштине општине Хан 

Пијесак, изабрани су: 

 

1. Душко Ђерић, предсједник, 

2. Павле Голијан, члан, 

3. Ранко Радуловић, члан, 

4. Кристина Добриловић, члан, 

5. Немања Бакмаз, члан. 

 

II 

Манадт Комисије из тачке I ове 

Одлуке траје до истека мандата Скупштине. 

 

III 

    Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-108/20 

Дана: 25.12.2020. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

 

__________________________________ 

 

На основу члана 37. Статута општине 

Хан Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак“ бр. 10/17), а у вези са чланом  

35.  Пословника Скупштине општине Хан 

Пијесак („Службени гласник општине Хан 

Пијесак“ бр. 13/17) Скупштина општине Хан 

Пијесак на конститутивној сједници 

одржаној дана  25.12.2020. године, на 

приједлог Комисије за избор и именовање, 

донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о избору Комисије за равноправност 

полова 

 

I 

 У Комисију за равноправност полова, 

као стално радно тијело Скупштине општине 

Хан Пијесак, изабрани су: 

 

1. Радојка Голијан, предсједник, 

2. Аћим Нинковић, члан, 

3. Јанко Голијан, члан, 

4. Убавка Гашевић, члан, 

5. Сара Пејановић, члан. 

 

II 

Манадт Комисије из тачке I ове 

Одлуке траје до истека мандата Скупштине. 

 

III 

    Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-109/20 

Дана: 25.12.2020. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 37. Статута општине 

Хан Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак“ бр. 10/17), а у вези са чланом  

35.  Пословника Скупштине општине Хан 

Пијесак („Службени гласник општине Хан 

Пијесак“ бр. 13/17) Скупштина општине Хан 

Пијесак на конститутивној сједници 

одржаној дана  25.12.2020. године, на 

приједлог Комисије за избор и именовање, 

донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о избору Комисије за надгледање 

стратегије развоја 

 

I 

 У Комисију за надгледање стратегије 

развоја, као стално радно тијело Скупштине 

општине Хан Пијесак, изабрани су: 

 

1. Небојша Пушоња, предсједник, 

2. Цвико Тодић, члан, 
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3. Драган Лапчевић, члан, 

4. Драган Гашевић, члан, 

5. Жарко Мировић, члан. 

 

II 

Манадт Комисије из тачке I ове 

Одлуке траје до истека мандата Скупштине. 

 

III 

    Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-110/20 

Дана: 25.12.2020. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

_________________________ 

 

   На основу члана 37. Статута општине 

Хан Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак“ бр. 10/17), а у вези са чланом  

35.  Пословника Скупштине општине Хан 

Пијесак („Службени гласник општине Хан 

Пијесак“ бр. 13/17) Скупштина општине Хан 

Пијесак на конститутивној сједници 

одржаној дана  25.12.2020. године, на 

приједлог Комисије за избор и именовање, 

донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о избору Одбора за друштвени надзор и 

представке 

 

I 

 У Одбор за друштвени надзор и 

представке, као стално радно тијело 

Скупштине општине Хан Пијесак, изабрани 

су: 

 

1. Радомир Ребић, предсједник, 

2. Вјекослав Максимовић, члан, 

3. Жељко Поповић, члан, 

4. Ранко Радуловић, члан, 

5. Радојка Голијан, члан. 

 

II 

Манадт Одбора из тачке I ове Одлуке 

траје до истека мандата Скупштине. 

 

III 

    Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-111/20 

Дана: 25.12.2020. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

 

__________________________________ 

  

  На основу члана 37. Статута општине 

Хан Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак“ бр. 10/17), а у вези са чланом  

35.  Пословника Скупштине општине Хан 

Пијесак („Службени гласник општине Хан 

Пијесак“ бр. 13/17) Скупштина општине Хан 

Пијесак на конститутивној сједници 

одржаној дана  25.12.2020. године, на 

приједлог Комисије за избор и именовање, 

донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о избору Одбора за регионалну и 

међународну сарадњу 

 

 

I 

 У Одбор за друштвени надзор и 

представке, као стално радно тијело 

Скупштине општине Хан Пијесак, изабрани 

су: 

 

1. Радица Тодоровић, предсједник, 

2. Вјекослав Максимовић, члан, 

3. Радомир Ребић, члан, 

4. Владо Планинчић, члан, 

5. Радиша Пејановић, члан. 

 

II 

Манадт Одбора из тачке I ове Одлуке 

траје до истека мандата Скупштине. 

 

III 
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Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-112/20 

Дана: 25.12.2020. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

 

__________________________________ 

 

  На основу члана 37. Статута општине 

Хан Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак“ бр. 10/17), а у вези са чланом  

35.  Пословника Скупштине општине Хан 

Пијесак („Службени гласник општине Хан 

Пијесак“ бр. 13/17) Скупштина општине Хан 

Пијесак на конститутивној сједници 

одржаној дана  25.12.2020. године, на 

приједлог Комисије за избор и именовање, 

донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о избору Одбора за кодекс 

 

I 

 У Одбор за кодекс, као стално радно 

тијело Скупштине општине Хан Пијесак, 

изабрани су: 

 

1. Небојша Пушоња, члан, 

2. Аћим Нинковић, члан, 

3. Дејан Деурић, члан, 

4. Милан Боровина, члан, 

5. Славиша Мировић, члан. 

 

II 

Манадт Одбора из тачке I ове Одлуке 

траје до истека мандата Скупштине. 

 

III 

    Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-113/20 

Дана: 25.12.2020. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

 

__________________________________ 

  

На основу члана 37. Статута општине 

Хан Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак“ бр. 10/17), а у вези са чланом  

35.  Пословника Скупштине општине Хан 

Пијесак („Службени гласник општине Хан 

Пијесак“ бр. 13/17) Скупштина општине Хан 

Пијесак на конститутивној сједници 

одржаној дана  25.12.2020. године, на 

приједлог Комисије за избор и именовање, 

донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о избору Савјета за спорт 

 

I 

 У Савјет за спорт, као стално радно 

тијело Скупштине општине Хан Пијесак, 

изабрани су: 

 

1. Павле Голијан, предсједник, 

2. Душко Ђерић, члан, 

3. Цвико Тодић, члан, 

4. Владислав Максимовић, члан, 

5. Марко Алемпић, члан. 

 

II 

Манадт Савјета из тачке I ове Одлуке 

траје до истека мандата Скупштине. 

 

 

III 

    Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-114/20 

Дана: 25.12.2020. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

       

На основу члана 37. Статута општине 

Хан Пијесак („Службени гласник општине  
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Хан Пијесак“ бр. 10/17), а у вези са чланом  

35.  Пословника Скупштине општине Хан 

Пијесак („Службени гласник општине Хан 

Пијесак“ бр. 13/17) Скупштина општине Хан 

Пијесак на конститутивној сједници 

одржаној дана  25.12.2020. године, на 

приједлог Комисије за избор и именовање, 

донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о избору Савјета за културу 

 

I 

 У Савјет за културу, као стално радно 

тијело Скупштине општине Хан Пијесак, 

изабрани су: 

 

1. Јанко Голијан, предсједник, 

2. Жељко Поповић, члан, 

3. Радица Тодоровић, члан, 

4. Татјана Јањић, члан,  

5. Кристина Добриловић, члан. 

 

II 

Манадт Савјета из тачке I ове Одлуке 

траје до истека мандата Скупштине. 

 

III 

    Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-115/20 

Дана: 25.12.2020. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

 

__________________________________ 

 

На основу члана 37. Статута општине 

Хан Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак“ бр. 10/17), а у вези са чланом  

35.  Пословника Скупштине општине Хан 

Пијесак („Службени гласник општине Хан 

Пијесак“ бр. 13/17) Скупштина општине Хан 

Пијесак на конститутивној сједници 

одржаној дана  25.12.2020. године, на 

приједлог Комисије за избор и именовање, 

донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о избору одборника за вјенчања 

 

I 

 Као одборници за вјенчања у 

Скупштине општине Хан Пијесак, изабрани 

су: 

 

1. Кристина Стојановић, 

2. Радомир Ребић, 

3. Жељко Поповић. 

 

II 

Манадт одборника за вјенчања из 

тачке I ове Одлуке траје до истека мандата 

Скупштине. 

 

III 

    Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-116/20 

Дана: 25.12.2020. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

 

__________________________________ 

 

На основу члана 48. став 2.,  а у вези 

са ставовима 3., 4. и 6. истог члана, Закона о 

локалној самоуправи  Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 

97/16 и 36/19), члана 37. Статута општине 

Хан Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак“ бр. 10/17), на приједлог 

Комисије за избор и именовање, Скупштина 

општине Хан Пијесак на сједници одржаној 

дана 25.12.2020. године,  донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању  Комисије за примопредају 

дужности 
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1.  Именује се Комисија за примопредају 

дужности предсједника Скупштине општине 

Хан Пијесак,  у сљедећем саставу: 

1. Дејан Деурић, предсједник, 

2. Павле Голијан, члан, 

3. Небојша Пушоња,члан. 

 

2. Комисија се именује на период од 

четири године, са могућношћу поновног 

именовања. 

 

3. Задатак Комисије из тачке 1) овог 

рјешења је да изврши примопредају 

дужности и сачини записнике у складу са 

чланом 46. и 49. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16 и 36/19), а све у роковима 

прописаним чланом  47. наведеног Закона. 

  

 4. Ово рјешење 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 

 

Чланом 46. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16 и 36/19) прописано је да 

се у случају престанка мандата функционера 

јединице локалне самоуправе, врши 

примопредаја дужности између 

функционера, као и службеника на 

руководећим радним мјестима. Чланом 48. 

истог закона прописано је да се примопредаја 

дужности врши у присуству Комисије за 

примопредају дужности, коју именује 

скупштина на период четири године, са 

могућношћу поновног именовања, те да 

комисија има три члана, који се именују из 

реда одборника у случају када се 

примопредаја врши између предсједника 

скупштине. С обзиром на изложено, 

ријешено је као у диспозитиву рјешења.  

УПУТСТВО О ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може 

се уложити жалба, али се може покренути 

управни спор пред Окружним судом у 

Источном Сарајеву, у року од 30 дана од 

дана достављања рјешења. 

 

Број: 01-022-117/20 

Дана: 25.12.2020. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

 

__________________________________ 

 

На основу члана 56. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локлане самоуправе („Службени 

гласник РС“ бр. 97/16), члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 37. Статута 

општине Хан Пијесак („Службени гласник 

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

општине Хан Пијесак, на конститутивној 

сједници одржаној дана 25.12.2020. године, 

на приједлог Комисије за избор и именовање,  

донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д. секретара Скупштине 

 

I 

Младен Батинић из Хан Пијеска 

разрјешава се дужности в.д. секретара 

Скупштине општине Хан Пијесак, са даном 

25.12.2020. године,  због истека мандата 

Скупштине која га је изабрала . 

 

II 

 Ово рјешење ступа на снагу даном  

доношења, а биће објављено у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“.  

 

О б р а з л ож е њ е  

            Одредбом члана 52. став 1. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе, прописано је 

да мандат секретара скупштине траје до краја 

мандата скупштине која га је изабрала, па је 

Комисија за избор и именовање предложила  

Скупштини да Младена Батинића разријеши 

дужности в.д. секретара скупштине због 

истека мандата. 
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  На основу наведеног, Скупштина општине 

је  одлучила као у диспозитиву овог Рјешења.  

 

 ПРАВНА ПОУКА: Против овог 

рјешења може се изјавити жалба Одбору за 

жалбе у року од 15 дана пријема рјешења. 

 

Број: 01-022-118/20 

Дана: 25.12.2020. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

 

__________________________________ 

 

На основу члана 52. тачкe 4. и 5.  

Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локлане самоуправе 

(„Службени гласник РС“, бр. 97/16), члана 

39. Закона о локланој самоуправи 

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

члана 37. Статута општине Хан Пијесак 

(„Службени гласник општине Хан Пијесак“ 

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

на конститутивној сједници одржаној дана 

25.12.2020. године, на приједлог Комисије за 

избор и именовање,  донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању  вршиоца дужности 

секретара Скупштине општине Хан 

Пијесак 

 

1. Бојана Видовић, дипл. правник из Хан 

Пијеска,  именује се за вршиоца дужности 

секретара Скупштине општине Хан Пијесак, 

до окончања поступка именовања секретара 

у складу са законом, а најдуже за период до 

90 дана.  

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено  у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Скупштина општине Хан Пијесак је дана 

25.12.2020., разријешила дужности ранијег 

в.д. секретара због истека мандата 

Скупштине која га је изабрала. Како је 

чланом 52. тачкe 4. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локлане самоуправе („Службени гласник 

РС“, бр. 97/16), прописано да након 

престанка мандата секретара, скупштина до 

окончања поступка  именовања секретара 

именује вршиоца дужности секретара,   

Комисија за избор и именовање je, у складу 

са чланом 45. Пословника СО-е („Службени 

гласник општине Хан Пијесак“, бр. 13/17) на 

конститутивној сједници Скупштине 

одржаној дана 25.12.2020. године, 

предложила Скупштини општине Хан 

Пијесак доношење рјешења као у 

диспозитиву, што је Скупштина и усвојила.  

 

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 

против њега се не може уложити жалба, али 

се може покренути управни спор пред 

Окружним судом у Источном Сарајеву у 

року од 30 дана од дана пријема овог 

рјешења. 

 

Број: 01-022-119/20 

Дана: 25.12.2020. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

_________________________________ 

 

На основу члана 56. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локлане самоуправе („Службени 

гласник РС“, бр. 97/16), члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 37. Статута 

општине Хан Пијесак („Службени гласник 

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

општине Хан Пијесак, на конститутивној 

сједници одржаној дана 25.12.2020. године, 

на приједлог Комисије за избор и именовање, 

донијела је 

 

Рјешење 

о разрјешењу Начелника одјељења за општу 

управу 
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I 

Драгана Видовић из Хан Пијеска 

разрјешава се дужности Начелника одјељења 

за општу управу, са даном 25.12.2020. 

године, због истека мандата. 

 

II 

Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Одредбом члана 55. став 3. тачка 1. 

Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе, као 

разлог разрјешења начелника одјељења 

прописан је и истек времена на који је 

именован, па је Комисија за избор и 

именовање предложила Скупштини да 

Драгану Видовић разријеши дужности 

Начелника одјељења за општу управу због 

истека мандата. 

На основу наведеног, Скупштина 

општине је одлучила као у диспозитиву овог 

Рјешења. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог 

рјешења може се изјавити жалба Одбору за 

жалбе у року од 15 дана пријема рјешења. 

 

Број: 01-022-120/20 

Дана: 25.12.2020. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

 

__________________________________ 

 

На основу члана 55. став 4.  Закона о 

локалној самоуправи „Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16 и 36/19)  и 

члана 37. Статута општине Хан Пијесак 

(„Службени гласник општине Хан Пијесак“ 

број 10/17), Скупштина општине Хан Пијесак 

на конститутивној сједници одржаној дана 

25.12.2020. године, на приједлог начелника 

Општине, донијела је  

 

 

О Д Л У К У  

о  именовању в.д. начелника Одјељења за 

општу управу   

 Oпштинске управе општине Хан Пијесак 

 

I 

 За вршиоца дужности начелника 

Одјељења за општу управу  Општинске 

управе општине Хан Пијесак именује се 

Светлана Радуловић, дипломирани правник 

из Хан Пијесак.  

 

II 

Вршилац дужности Начелника 

Одјељења из тачке I ове Одлуке  именује се 

до окончања поступка именовања, а најдуже 

за период од 90 дана.  

  

III 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-121/20 

Дана: 25.12.2020. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

 

__________________________________ 

 

На основу члана 55. став 4.  Закона о 

локалној самоуправи „Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16 и 36/19)  и 

члана 37. Статута општине Хан Пијесак 

(„Службени гласник општине Хан Пијесак“ 

број 10/17), Скупштина општине Хан Пијесак 

на конститутивној сједници одржаној дана 

25.12.2020. године, на приједлог начелника 

Општине, донијела је  

 

О Д Л У К У  

о  именовању в.д. начелника Одјељења за 

управљање развојем, привреду, финансије 

и друштвене дјелатности 

 Oпштинске управе општине Хан Пијесак 
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I 

 За вршиоца дужности начелника 

Одјељења за управљање развојем, привреду, 

финансије и друштвене дјелатности  

Општинске управе општине Хан Пијесак 

именује се Славица Ашоња, магистар 

економије из Хан Пијесак.  

 

II 

Вршилац дужности Начелника 

Одјељења из тачке I ове Одлуке  именује се 

до окончања поступка именовања, а најдуже 

за период од 90 дана.  

  

III 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-122/20 

Дана: 25.12.2020. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

_____________________________________ 

 

На основу члана 11. Правилника о 

поступку јавног конкурса за располагање 

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 конститутивној сједници одржаној дана  

25.12.2020. године донијела јe 

 

О Д Л У К У 

о именовању Комисије за продају  

грађевинског земљишта 

путем лицитације и непосредном погодбом 
 

Члан 1. 

 Овом Одлуком именује се Комисија 

за продају неизграђеног грађевинског 

земљишта у својини јединице локалне 

самоуправе путем лицитације и непосредном 

погодбом, у саставу: 

1. Ранка Алемпић, предсједник 

Добринка Ашоња, замјеник 

2. Деурић Дејан, члан 

Небојша Пушоња, замјеник 

3. Бојана Видовић, члан 

Светлана Радуловић, замјеник. 

 

Члан 2. 

     Мандат Комисије из члана 1. ове одлуке 

траје до истека мандата Скупштине. 

 

Члан 3. 

     Задатак Комисије из члана 1. ове Одлуке 

је да у складу са Правилником о поступку 

јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике 

Српске и јединица локалне самоуправе и 

Одлуком о уређењу простора и грађевинском 

земљишту проведе поступак продаје путем 

лицитације или поступак непосредне 

погодбе. 

 

Члан 4. 

     Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, a биће објављена  у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-123/20 

Дана: 25.12.2020. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

 

__________________________________ 

 

На основу члана 31. став 1. тачка з)  

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), 

Скупштина Oпштине Хан Пијесак, на  

 



Страна 16           Број 1 

 

сједници одржаној дана 29.12.2020. године, 

донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У  

о усвајању Буџета Oпштине Хан Пијесак за 

2021. годину 

 

I                                        

         Усваја се Буџет Oпштине Хан Пијесак 

за 2021. годину у износу од 3.644.786 КМ.  

 

II 

        Саставни дио ове Одлуке је Буџет 

општине Хан Пијесак за 2021. годину. 

 

III 

        Ова Oдлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се  у 

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“. 

 

Број: 01-022-124/20 

Дана: 29.12.2020. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

 

 

________________________________ 

 

На основу члана 33. став (2)  Закона о 

буџетском систему Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ 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), 

Скупштина општине Хан Пијесак, на 

сједници одржаној дана  29.12.2020. год., 

донијела    је 

 

ОДЛУКУ 

о извршењу Буџета општине Хан Пијесак 

за 2021. годину 

 

Члан 1. 

(1) Овом Одлуком прописује се начин 

извршења буџета општине Хан Пијесак за 

2021. годину (у даљем тексту:  Буџет).  

(2) Ова Одлука ће се проводити у складу са 

Законом о буџетском систему Републике 

Српске, Законом о задуживању, дугу и 

гаранцијама Републике Српске, Законом о 

трезору,  Одлуком о усвајању Буџета 

општине Хан Пијесак за 2021. годину  и 

другим законима и прописима којима се 

уређују ове области. 

(3) Ова Oдлука се примјењује на све  

буџетске кориснике и примаоце грантова 

који се у цјелости или дјелимично 

финансирају из буџета општине Хан Пијесак. 

 

Члан 2. 

(1) Буџетом се утврђује висина буџетских 

расхода и издатака за нефинансијску 

имовину увећаних за износ негативног нето 

финансирања. 

(2) Буџет се састоји од сљедећих дијелова: 

Општи дио; Буџетски приходи и примици за 

нефинансијску имовину; Буџетски расходи и 

издаци за нефинансијску имовину; Рачун 

финансирања; Буџетски издаци по 

корисницима (организациона 

класификација); Функционално 

класификовани буџетски расходи и нето 

набавка нефинансијске имовине. 

(3)Укупни издаци буџетских корисника, 

укључујући и издатке за отплату дуга, 

распоређују се по буџетским корисницима у 

складу са Одлуком о усвајању Буџета 

општине Хан Пијесак за 2021. годину. 

(4) Укупна буџетска потрошња мора бити 

уравнотежена са укупним буџетским 

средствима. 

 

Члан 3. 

(1)Буџетска средства у једној фискалној 

години чине буџетски приходи и примици за 

нефинансијску имовину, примици од 

финансијске имовине и задужења текуће 

фискалне године, неутрошена намјенска 

средства буџетских грантова и трансфера из 

ранијих периода и суфицит распоређен 

одлуком надлежног органа (Фонд 01).  
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(2)Приходе од донација (грантова), који нису 

планирани у оквиру Фонда 01, буџетски 

корисници могу користити у износу од 100% 

(фонд 03- Фонд грантова). 

(3)Приходи  (трансфери)  од приватизације и 

сукцесије користе се у складу са прописима 

из ове области (фонд 04- Фонд средстава 

приватизације и сукцесије). 

(4)Приходи од финансирања посебних 

пројеката користе се за реализацију пројекта 

у складу са програмима финансијске 

подршке (фонд 05- Фонд за посебне 

пројекте). 

 

Члан 4. 

Буџетски издаци су: 

а) текући расходи и трансфери између и 

унутар јединица власти, 

б) издаци за нефинансијску имовину и 

в) издаци за финансијску имовину, отплату 

дугова и остали издаци. 

 

Члан 5. 

Одјељење за управљање развојем, привреду, 

финансије и друштвене дјелатности (у даљем 

тексту: Одјељење) управља и контролише 

прилив и одлив новчаних средстава према 

усвојеном Буџету.  

 

Члан 6. 

Корисници буџетских срeдстава дужни су 

средства утврђена у Буџету користити у 

складу са приоритетима, руководећи се 

начелима рационалности и штедње. 

 

Члан 7. 

 (1) Буџетски корисници властите приходе у 

цјелости усмјеравају у корист Буџета 

Општине.  

 (2) Корисници буџетских средстава могу 

стварати обавезе и користити средства само 

за одобрене намјене и до планираног износа 

по оперативним плановима,  а у складу са 

расположивим средствима.  

 

Члан 8. 

(1) Одјељење сачињава кварталне 

финансијске планове буџетске потрошње у 

складу са процјеном остварења прилива 

буџетских средстава.  

(2) Одјељење обавјештава буџетске 

кориснике о висини буџетских средстава која 

им се стављају на располагање кварталним 

финансијским планом, најкасније 10 дана 

прије почетка квартала. 

(3) Изузетно од става (2) овог члана, 

квартални финансијски план за први квартал 

фискалне године доставља се до 15. јануара 

текуће године.  

(4) Уколико се укаже потреба за сезонским 

коришћењем средстава, буџетски корисници 

из става  (2) овог члана дужни су да траже 

измјену достављеног кварталног 

финансијског плана, и то најкасније три дана 

прије почетка квартала. 

(5) Укупан збир свих оперативних 

(кварталних)  финансијских планова за 

извршење Буџета сваког буџетског 

корисника може бити мањи или једнак 

износу усвојеног годишњег Буџета за сваког 

буџетског корисника.  

 

Члан 9. 

(1) Буџетски корисници  обухваћени 

трезорским начином пословања, дужни су 

подносити извјештаје Одјељењу,  у складу са 

Правилником о финансијском извјештавању 

буџетских корисника  („Службени гласник 

Републике Српске“, број 15/17), у 

прописаним роковима и на прописаним 

обрасцима.  

(2) Остали буџетски корисници- корисници 

средстава буџетске резерве и корисници 

грантова дужни су поднијети  годишњи 

извјештај о утрошку средстава најкасније до 

истека рока за подношење годишњих 

финансијских извјештаја.  Извјештај мора 

садржавати све податке, неопходне за 

потпуну информацију о утрошеним 

средствима.                 

(3) Буџетском кориснику  који не достави 

извјештај у року, неће бити дозначена 

средства до достављања истог.  

 

Члан 10. 

(1) Одјељење врши пренос средстава за 

измирење обавеза по основу издатака буџета  
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из члана  4. ове Одлуке, искључиво на основу 

образаца прописаних за трезорско пословање 

буџетских корисника, које сачињава и за које 

је одговоран буџетски корисник. 

(2) Буџетски корисници су одговорни за 

формалну,  рачунску и суштинску 

исправност књиговодствених исправа.  

(3) Подаци унесени у обрасце за трезорско 

пословање буџетских корисника морају бити 

сачињени на основу вјеродостојних 

књиговодствених исправа, прописаних 

Законом о рачуноводству и ревизији 

Републике Српске.  

(4) Исправама из става 3. овог члана сматрају 

се: 

а) обрачунске листе плата и накнада, 

б) предрачуни и уговори, 

в) рачуни за набавку материјала, робе, услуга 

и средстава, 

г) одлуке и рјешења надлежних органа из 

којих проистичу финансијске обавезе и 

д) остале књиговодствене исправе. 

(5) На основу књиговодствених исправа из 

става (4)  овог члана буџетски корисници, у 

складу са Упутством о форми, садржају и 

начину попуњавања образаца за трезорско 

пословање буџетских корисника („Службени 

гласник Републике Српске“, број 10/17) 

попуњавају обрасце за трезорско пословање 

буџетског корисника и достављају их 

Одјељењу.  

(6) Одјељење врши протокол и контролу 

примљених образаца и након тога врши 

хронолошко,  систематско и књиговодствено 

евидентирање у систему трезорског 

пословања,  односно у Систему управљања 

финансијским информацијама (СУФИ).  

 

Члан 11. 

(1) Контролу намјенског коришћења и 

утрошка буџетских средстава,  као и 

поступања корисника буџетских средстава у 

складу са овом Одлуком и Законом о 

буџетском систему Републике Српске,  

вршиће Одјељење.  

(2) За реализацију планираних властитих 

прихода (наплату потраживања),  намјенско 

трошење средстава,  тачност и 

вјеродостојност књиговодствених исправа,  

одговарају потрошачке јединице буџетски 

корисници.  

(3) Буџетски корисници су одговорни за 

рачуноводство и интерну контролу.  Дужни 

су да успостављају и одржавају систем 

управљања и рачуноводствене контроле над 

одобреним буџетима, одобреним 

финансијским плановима и оперативним 

(кварталним)  буџетима,  буџетским 

средствима и буџетским издацима.  

 

Члан 12. 

(1) Начелник општине може на приједлог 

Одјељења или руководиоца нижег буџетског 

корисника, средства распоређена буџетом 

прераспоређивати у оквиру буџетског 

корисника. 

(2)Уколико се не може извршити 

прерасподјела у складу са ставом (1) овог 

члана, Начелник може, на приједлог 

Одјељења, средства распоређена Буџетом 

прераспоређивати између буџетских 

корисника до 5% укупно усвојених средстава 

буџетских корисника којима се средства 

умањују. 

(3) Начелник може, на приједлог Одјељења, 

средства распоређена Буџетом, која нису 

утрошена до 31. јануара наредне године, 

прераспоређивати унутар буџетског 

корисника или између буџетских корисника 

до 5% усвојених средстава од укупно 

усвојених средстава буџетских корисника 

којима се средства умањују. 

 

Члан 13. 

(1) Прерасподјела буџетских средстава у 

оквиру буџетског корисника  између  расхода  

и издатака за нефинансијску имовину, 

финансијску имовину, отплату дугова и 

осталих расхода  врши се   на основу одлуке 

Начелника општине.  

(2) Изузетно од става 1. овог члана не може 

се вршити: 

а) прерасподјела средстава  на расходе за 

лична примања и 

б) прерасподјела буџетских средстава са 

финансирања пројеката за које је већ 

потписан уговор. 
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(3) Начелник општине има обавезу да у 

оквиру извјештаја о извршењу Буџета 

извјештава Скупштину општине о 

извршеним прерасподјелама средстава. 

 

Члан 14. 

(1) Одјељење једном мјесечно врши унос 

оперативног буџета у систем трезора. 

(2) Изузетно од става 1. oвог члана, 

Одјељење може на захтјев буџетског 

корисника, више пута у току једног мјесеца 

вршити унос оперативног буџета. 

(3) Мјесечни финансијски планови потрошње 

сачињавају се на основу расположивих 

средстава. 

 

Члан 15. 

Обавезе по основу издатака буџета према 

корисницима (потрошачким јединицама) ће 

се извршавати по оперативним плановима 

истих, према сљедећим приоритетима:  

1.  обавезе по основу отплате кредита у 

износима који су доспјели на плаћање,  

2.  обавезе за порезе и доприносе на нето 

плате и остала лична примања,  

3.  обавезе за нето плате и остала лична 

примања,  

4.  обавезе за социјалну заштиту,  

 5.  поврат јавних прихода на основу аката 

надлежних органа, 

6.  обавезе према добављачима за робу, 

материјал у услуге,  

7.  обавезе према добављачима за 

инвестиције и инвестиционо одржавање,  

8.  дознаке за грантове и остале обавезе.  

 

Члан 16. 

(1) Исплата плата и осталих личних примања 

буџетских корисника врши се преносом 

средстава са рачуна трезора општине на 

рачуне запослених у одговарајућим банкама 

или другим овлашћеним организацијама за 

платни промет. 

(2) Буџетски корисници дужни су да 

прописани образац за трезорско пословање  

за лична примања доставе на унос Одјељењу 

до 10. у мјесецу за претходни мјесец. 

 

Члан 17. 

(1) Кориштење средстава по планираним 

властитим изворним приходима  сљедећих 

потрошачких јединица:  

- ЈУ Центар за омладину и спорт „Поглед“ 

- ЈУ Центар за социјални рад 

-  ЈУ Народна библиотека „Бранко Чучак“  

може се вршити у висини стварног остварења 

тих прихода, у складу са усвојеним Буџетом.  

(2)  Посебни приходи- накнаде по разним 

основама, наплаћени по посебним законима, 

усмјеравају се и троше у складу са 

одобреним Буџетом. 

 

Члан 18. 

Буџетски корисници дужни су да се у 

поступку јавне набавке имовине, робе, услуга 

и материјала придржавају одредби Закона о 

јавним набавкама БиХ. 

 

Члан 19. 

За извршење буџета Начелник општине  је 

одговоран  Скупштини општине.  

 

Члан 20. 

(1) Износ средстава буџетске резерве 

утврђује се у висини од  8.000,00 КМ. 

(2) Распоред средстава буџетске резерве 

врши Начелник општине у складу са  

Законом о буџетском систему Републике 

Српске.  

(3) Начелник општине у оквиру извјештаја о 

извршењу Буџета  извјештава Скупштину 

општине о коришћењу средстава буџетске 

резерве. 

 

Члан 21. 

Уколико у току године дође до повећања или 

смањења буџетских средстава, односно 

повећања или смањења буџетских издатака,  

уравнотежење буџета се спроводи путем 

ребаланса буџета,  а по поступку за 

доношење буџета.  

 

Члан 22. 

Уколико су другим актима прописани 

новчани издаци из Буџета који се разликују 

од планираних износа по овој Одлуци или по 

Одлуци о усвајању буџета општине Хан 

Пијесак за 2021. годину, примјењују се  
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одредбе и планирани износи утврђени овом 

Одлуком и Одлуком о усвајању Буџета 

општине Хан Пијесак за 2021. годину. 

 

Члан 23. 

Ова Одлука ступа на снагу  наредног  дана од 

дана доношења, а објавиће се  у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“.  

 

Број: 01-022-125/20 

Дана: 29.12.2020. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

 

 

________________________________ 

 

На основу члана 18. тачка (2.) Закона 

о систему јавних служби („Сл. гласник РС“, 

бр. 68/07, 109/12 и 44/16)  члана 37. Статута 

општине Хан-Пијесак („Сл. гласник општине 

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

Хан Пијесак, на сједници одржаној дана 

29.12.2020. године, на приједлог Комисије за 

избор и именовање,  донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности 

директора Јавне здравствене установе 

Дом здравља „Др Миленко Наранчић“ 

Хан Пијесак 

 

I 

Радојка Голијан из Хан Пијеска 

разрјешава се вршиоца дужности директора 

Јавне здравствене установе Дом здравља „Др 

Миленко Наранчић“ Хан Пијесак, због 

подношења неопозиве оставке. 

 

II 

 Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“.  

 

О б р а з л ож е њ е  

 

            Радојка Голијан је дана 28.12.2020. 

године у писаној форми поднијела  оставку 

на мјесто в.д. директора ЈЗУ ДЗ „Др Миленко 

Наранчић“ Хан Пијесак. 

           Комисија за избор и именовање је 

предложила  скупштини да Радојку Голија 

разријеши вршиоца дужности директора ЈЗУ 

ДЗ „Др Миленко Наранчић“ Хан Пијесак.          

На приједлог Комисије за избор и 

именовање, Скупштина општине је  одлучила 

као у диспозитиву овог  Рјешења. 

 

 ПРАВНА ПОУКА: Против овог 

рјешења не може се уложити жалба, али се 

може покренути управни спор подношењем 

тужбе Окружном суду Источно Сарајево у 

року од 30 дана од дана пријема рјешења. 

Тужба се подноси непосредно суду у два 

примјерка. 

 

Број: 01-022-126/20 

Дана: 29.12.2020. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

_____________________________________ 

 

На основу члана 4. тачкe 2. Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 41/03) чл. 18. 

тач. 2. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник РС“ бр. 68/07, 109/12 и 

44/16) и члана 37. Статута општине Хан 

Пијесак („Службени гласник општине Хан 

Пијесак бр.10/17), на приједлог Комисије за 

избор и именовање, Скупштина општине Хан 

Пијесак на ванредној сједници одржаној дана 

29.12.2020. године,  донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању  вршиоца дужности 

директора Јавне здравствене установе 

Дом здравља „Др Миленко Наранчић“ 

Хан Пијесак 

 

 

I 

   Радица Тодоровић из Хан Пијеска 

именује се за вршиоца дужности директора  

Јавне здравствене установе Дом здравља „Др  
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Миленко Наранчић“ Хан Пијесак, са 

овлаштењима без ограничења, до завршетка 

поступка јавне конкуренције. 

   

II 

  Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

гласнику општине Хан-Пијесак“. 

 

Број: 01-022-127/20 

Дана: 29.12.2020. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

_____________________________________ 

 

На основу члана. 48. став 7.,  а у вези 

са чланом 46. став 4. и чланом 48. став 3. и 4. 

Закона о локалној самоуправи  Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 37. Статута 

општине Хан Пијесак („Службени гласник 

општине Хан Пијесак“ бр. 10/17), на 

приједлог Комисије за избор и именовање, 

Скупштина општине Хан Пијесак на 

сједници одржаној дана 29.12.2020. године,  

донијела је 

 

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању  Комисије за примопредају 

дужности 

 

1.  Именује се Комисија за примопредају 

дужности између в.д. директора ЈЗУ Дом 

здравља „Др Миленко Наранчић“ Хан 

Пијесак у сљедећем саставу: 

 

1. Нада Гашевић, предсједник, 

Славица Гашевић, замјеник 

предсједника, 

2. Саво Влачић, члан, 

Лазар Шеховац, замјеник члана, 

3. Јадранка Јањић, члан, 

Јелена Радуловић, замјеник члана. 

 

2. Комисија се именује на период од 

четири године, са могућношћу поновног 

именовања. 

 

3. Задатак Комисије из тачке 1) овог 

рјешења је да изврши примопредају 

дужности и сачини записнике у складу са 

чланом 46. и 49. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16 и 36/19), а све у роковима 

прописаним чланом  47. наведеног Закона. 

  

 4. Ово рјешење 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 

 

Чланом 46. Став 4. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16 и 36/19) прописано је да 

се одредбе о примопредаји дужности 

прописане овим законом примјењују и у 

случају примопредајеименованих, односно 

постављених лица у јавним установама.. 

Чланом 48. истог закона прописано је да се 

примопредаја дужности врши у присуству 

Комисије за примопредају дужности, коју 

именује скупштина на период четири године, 

са могућношћу поновног именовања, те да 

комисија има три члана, а чланови комисије 

имају замјенике. С обзиром на изложено, 

ријешено је као у диспозитиву рјешења. 

  

УПУТСТВО О ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може 

се уложити жалба, али се може покренути 

управни спор пред Окружним судом у 

Источном Сарајеву, у року од 30 дана од 

дана достављања рјешења. 

 

Број: 01-022-128/20 

Дана: 29.12.2020. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

_____________________________________ 
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