
  

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

28. МАРТ 2019. године 
 
БРОЈ 34 

 

 

 

 

           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 члана 37. Статута 

општине Хан Пијесак („Службени гласник 

општине Хан Пијесак“ број 10/17), 

Скупштина Oпштине Хан Пијесак, на 

сједници одржаној дана  28.03.2019. године, 

донијела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У  

о усвајању Нацрта  ребаланса Буџета 

Oпштине Хан Пијесак за 2019. годину 

 

 

I                                        

              Усваја се Нацрт ребаланса Буџета 

Oпштине Хан Пијесак за 2019. годину у 

износу од 3.847.540,00 КМ. 

 

II 

 

 

 

Саставни дио ове Одлуке је Нацрт  

ребаланса 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:  01-022-37/19                                                                              

Дана: 28.03.2019.г. ______________________________ 

 

                                 Предсједник Скупштине 

                 Михаела Томовић с.р. 

_______________________________________ 

 

              
               На основу члана 89. став (8) Закона о 

шумама („Службени гласник РС“ број 75/08 

и 60/13),  члана 37. Статута oпштине Хан 

Пијесак („Службени гласник Општине Хан 

Пијесак“ број 10/17) и Рјешења о давању 

сагласности на Приједлог измјена и допуна 

Плана Министарства пољопривреде,  

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
  ОПШТИНЕ ХАН ПИЈЕСАК 
 

 

 

 

 

Општински одбор Хан-Пијесак 
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шумарства и водопривреде Републике 

Српске број 12.06.2-332-140/19 од 27.02.2019. 

године, Скупштина општине Хан Пијесак, на  

 

 

 

сједници одржаној дана  28.03.2019. године,  

доноси 

 

 

 

                                                     ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 

  

 

утрошка средстава од накнаде од продаје шумских дрвних сортимената за 2018. 

Годину 

 

Р. 

бр. НАЗИВ ПЛАН 

ИЗМЈ/ 

ДОПУН. 

КОНАЧНИ 

 ПЛАН НАПОМЕНА 

1 Чишћење путева од снијега 84000 -15188 68812 Утрошено у 2018. 

2 Одржавање заједничке комуналне инфраструктуре  92000 6445 98445 Утрошено у 2018. 

3 Текуће одржавање објеката у власништву општине  12000 147 12147 Утрошено у 2018. 

4 

Стварање услова за рад Ватрогасне јединице у служби заштите 

 шума од пожара 234000 -42289 191711 Утрошено у 2018. 

5 

Одржавање водоводне инфраструктуре 

  и функционисање пумпних  

 постројења,  рјешавање проблема одлагања отпада 228000 0 228000 Утрошено у 2018. 

6 

Средства за реконструкцију и поправке  објекта 

  Дома здравља у Хан Пијеску 140000 0 140000 Утрошено у 2018. 

7 Средства за Ветеринарску амбуланту Хан Пијеску 20000 -3500 16500 Утрошено у 2018. 

8 Повезивање руралних подручја са градом 54000 -16292 37708 Утрошено у 2018. 

9 Реконструкција вјерских објеката 7000 -50 6950 Утрошено у 2018. 

10 

Поправка постојећих, дотрајалих инфраструктурних 

 објеката који се користе у пољопривредне сврхе 10000 0 10000 Утрошено у 2018. 

11 

Санација и реконстр. стамбених објеката породица 

 погинулих бораца и социјално-угрожених категорија 

становништва 37500 -17300 20200 Утрошено у 2018. 

12 

Санација и уређење јавних  површина у МЗ општине Хан 

Пијесак  30000 -733 29267 Утрошено у 2018. 



 

13 Реконструкција и санација пута у селу Поджепље 5000 10739 15739 

Утрошено у 2018. г. 6739 

 КМ, у 2019. г. утрошиће се 

 9000 КМ 

14 Реконструкција водоводног система у МЗ Пјеновац 80000 -68885 11115 Утрошено у 2018. 

15 Реконструкција пута у селу Капе, МЗ Пјеновац 19000 -458 18542 Утрошено у 2018. 

16 Изградња културно историјских споменика у селу Пјеновац 10000 725 10725 Утрошено у 2018. 

17 Наставак реконструкције објекта Соколски дом 104605 -86605 18000 

9.951 KM утрошено у 2018. 

 г., 8049 КМ утрошиће се 

 у 2019. Години 

18 

Реконструкција пута од „старе пекаре“ до гаража  

према селу Врелима 10000 5390 15390 Утрошено у 2018. 

19 Реконструкција пијаце 17000 -13510 3490 Утрошено у 2018. 

20 Реконструкција и опремање  Дома културе  13000 100553 113553 Утрошено у 2018. 

21 Реконструкција  Старе дирекције 2000 340 2340 Утрошено у 2018. 

22 Реконструкција пута у Викенд насељу-Шалић  12000 4198 16198 Утрошено у 2018. 

23 Реконструкција пута у Џимријама-З.Дупљанин 23000 -23000 0 Није реализовано 

24 Реконструкција пута у Џимријама-Милан и Мића Савчић 28000 20326 48326 Утрошено у 2018. 

25 Реконструкција улице у Буковој глави 12000 25 12025 Утрошено у 2018. 

26 Изградња јавне расвјете у приградским насељима 9000 -6584 2416 Утрошиће се у 2019. г. 

27 Реконструкција сеоских путева   8000 8000 

Утрошено у 2018. 3422 КМ, 

 у 2019. г  

утрошиће се  4578 КМ 

28 Изградња планинарског дома   15000 15000 Утрошиће се у 2019. г. 

  УКУПНО: 1293105 -122506 1170599   

 

Број:    01-022-38/19                                                                            

Дана: 28.03.2019.г.                                 Предсједник Скупштине 

                                                  Михаела Томовић с.р. 
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На основу члана 39. став 2. тачка 26. 

Закона о локалној самоуправи Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16) и члана 37. и 51. Статута 

општине Хан Пијесак („Службени гласник 

општине Хан Пијесак“ број 10/17), 

Скупштина општине Хан Пијесак, на 

сједници одржаној дана  28.03.2019. године,  

донијела је 

 

ОДЛУКУ  

о допуни Пословника Скупштине општине 

Хан Пијесак 

 

Члан 1. 

У Пословнику Скупштине општине Хан 

Пијесак, број 01-022-106/17 од 29.09.2017. 

године („Службени гласник општине Хан 

Пијесак“, број 13/17), члан 54. став 1. 

допуњава се следећим тачкама: 

- Прати и разматра општа питања у 

вези са провођењем утврђене 

политике за извршавање закона, 

општих аката и других прописа, 

располагање државним средствима и 

заштитом државне имовине на 

подручју општине као и начином 

остваривања права и дужности 

државних и других правних 

субјеката, 

- Указује на појаву неекономског и 

нерационалног управљања државним 

средствима и злоупотребе њиховог 

кориштења, 

- Предлаже Скупштини општине 

доношење мјера ради заштите свих  

облика својине и отклањање евентуалних     

штетних појава, 

- Врши надзор над радом државних 

органа, организација и носилаца 

функције у циљу обезбјеђења 

јавности и одговорности, 

- Подстиче рад осталих органа 

друштвеног надзора и њихову 

међусобну сарадњу, утиче на јачање 

њихове одговорности и ефикасности 

у вршењу друштвеног надзора у  

 

- цјелини и успостављање правне 

сигурности и афирмације правне 

државе , разматра општа питања по 

областима у вези са извршавањем 

закона, других прописа и општих 

аката и у веза са тим прати рад 

извршних органа власти, 

- Разматра трошење средстава из 

буџета према буџетским 

корисницима од стране буџетских 

корисника, прати располагање јавним 

фондовима, другим видовима јавне 

потрошње, као и располагање 

средствима у јавним предузећима, 

јавним установама и предузећима са 

већинским државним капиталом који 

су у надлежности општине, 

- Указује Скупштини на појаве 

незаконитог или несавјесног 

кориштења средстава у областима 

које прати и подноси мишљење и 

приједлоге скупштини у остваривању 

парава и дужности у оквиру борбе 

против корупције, 

- Доноси програм превенције и 

годишње програме и планове за 

остваривање програма, те даје 

мишљење о приједлозима прописа и 

других аката од значаја за 

спрјечавање корупције, 

- Има право тражења и увида у општа 

акта, акта пословања, извјештаје о 

раду и финиансијке извјештаје јавних 

установа и предузећа чији је оснивач 

општина, као и надлежних одјељења 

општинске управе, 

- Разматра питања из домена заштите 

људских права и слобода, као и 

могућности побољшања рада 

општинске административне службе 

и институција које врше јавна 

овлаштења из надлежности општине.  

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“.  
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Број:     01-022-39/19                                                                           

Дана: 28.03.2019.г. ______________________________ 

 

                                 Предсједник Скупштине 

                 Михаела Томовић с.р. 

_______________________________________ 

 

 

На основу члана 40. Закона о уређењу 

простора и грађењу (''Службени гласник 

Републике Српске'', бр. 40/13, 106/15, 3/16), 

члана 4. Правилника о изради и доношењу 

докумената просторног уређења по 

скраћеном поступку (''Службени гласник 

Републике Српске'', бр. 69/13), члана 39. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'', бр. 97/16) и 

члана 37. Статута Општине Хан Пијесак 

(''Службени гласник Општине Хан Пијесак'', 

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

на сједници одржаној дана  28.03.2019. 

године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о приступању изради Плана парцелације 

ради 

 проширења градског гробља „Богаз“ по 

скраћеном поступку 

 

I 

Овом одлуком приступа се изради 

Плана парцелације  ради проширења 

градског гробља „Богаз“ у Хан Пијеску по 

скраћеном поступку (у даљем тексту: План). 

 

II 

 Обзиром да је у Хан Пијеску дошло 

до попуне градског гробља, те да на истом 

више нема мјеста за сахрањивање, а да је 

стопа смртности висока због старосне 

структуре становништва, а имајући у виду 

чињеницу да је околно земљиште својине 

Републике Српске и да је ради преноса права 

својине и даљег проширења градског гробља 

неопходан плански акт, цијенећи 

алармантност ситуације, Скупштина 

општине Хан Пијесак сматра да има основа  

 

 

за израду документа просторног уређења по 

скраћеној процедури у смислу члана 2. тачке  

б) и г), а у вези са тачком а)  Правилника о 

изради и доношењу докумената просторног 

уређења по скраћеном поступку. 

 Будући да се према Закону о 

гробљима и погребној дјелатности сахрана 

може вршити само на гробљу, и то у складу 

са одговарајућим санитарним условима, 

последице кршења наведених правних норми 

би биле вишеструке. 

 

III 

(1) План обухвата земљиште означено 

као к.ч. бр. 263, 264/1, 264/5, све у к.о. Хан 

Пијесак.  

(2) Укупна површина обухвата Плана 

чијој се изради приступа је 22744м2. 

(3) Положај и границе обухвата Плана 

приказани су на графичком прилогу, који је 

саставни дио ове одлуке. Границе обухвата 

нису коначне и могуће их је мијењати у 

мањем обиму током израде Плана. 

 

IV 

План се доноси на плански период од 

10 година. 

 

V 

Смјернице за израду Плана: 

- План израдити у складу са одредбама 

Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске'', 

бр. 40/13, 106/15, 3/16) , Правилником о 

начину израде, садржају и формирању 

докумената просторног уређења 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 69/13), Правилник о изради и 

доношењу докумената просторног 

уређења по скраћеном поступку 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 115/13),  Правилника о општим 

правилима урбанистичке регулације и 

парцелације („Службени гласник 

Републике Српске“, број 115/13), те 

другим релевантним прописима,  

стандардима и нормативима везаним за 

планирање и уређење простора. 
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VI 

(1) Рок за израду Плана је 60 дана од 

дана закључења уговора којим ће се 

дефинисати међусобна права и обавезе 

носиоца припреме и носиоца израде плана. 

 (2) Нацрт Плана ће бити стављен на 

јавни увид у трајању од 15 дана у 

просторијама носиоца припреме Плана.    

                   

VII 

Садржај Плана одређен је 

Правилником о начину израде, садржају и 

формирању докумената просторног уређења 

– плана парцелације. 

  

VIII 

Средства за израду Плана 

обезбиједиће се из буџета Општине Хан 

Пијесак. 

 

IX 

(1) Носилац припреме Плана је 

Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности. 

(2) Носилац израде Плана биће 

изабран у складу са Законом о јавним 

набавкама 

 

X 

(1)  Ова одлука ступа на снагу 

наредног дана  од дана објављивања у 

''Службеном гласнику Општине Хан 

Пијесак''.  

(2) Ова одлука ће се доставити 

Министарству за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију, у року од три 

дана од доношења, као и републичком 

урбанистичко - грађевинском инспектору.  

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 Обзиром да је постојеће градско 

гробље попуњено и да указала се потреба за 

његовим проширењем, на локацији чији је 

власник Република Српска, општина Хан 

Пијесак се обратила Влади Републике 

Српске, са захтјевом за пренос права својине  

са Републике Српске на општину Хан 

Пијесак, без накнаде. 

Да би се поступило по захтјеву, 

Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде тражило је да се за предметне 

непокрености достави извод из просторно-

планске документације. Општина Хан 

Пијесак располаже Просторним планом 

општине Хан Пијесак и Урбанистичким 

планом општине Хан Пијесак, који су 

донесени 90-тих година, а истекли 2011. 

године. 

Општина Хан Пијесак је донијела 

Одлуку о приступању изради Просторног  

плана општине Хан Пијесак, број 01-022-

54/17 од 12.05.2017. године. Након 

расписивања јавних набавки и избора 

понуђача, дошло је до улагања жалби које су 

прослијеђене Комисији за разматрање жалби 

БиХ, Канцеларија Бања Лука, те поступак по 

жалбама до данас није окончан. 

Имајући у виду наведено, 

Министарство је, уважавајући чињеницу да 

за предметне непокретности тренутно нема 

израђен план који прецизира њихову намјену 

за одређену сврху, утврдило да је неопходно 

да општина Хан Пијесак донесе План 

парцелације за проширење градског гробља. 

Како је Закон о уређењу простора и 

грађењу  прописао процедуру за доношење 

таквог планског акта, која би могла да 

потраје и до неколико мјесеци ( изгласавање 

на Скупштини два пута, излагање на јавни 

увид у трајању од 30 дана, формирање 

савјета Плана..), а сахрањивање изван гробља 

би имало далекосежне последице, 

Скупштина општине Хан Пијесак је става да 

се ради о ванредним околностима које 

захтијевају хитно доношење документа 

просторног уређења у циљу спречавања 

штете (а што је у складу са чланом 2. тачка г) 

Правилника).  

 

Број: 01-022-40/19                                                                               

Дана: 28.03.2019.г.  

Предсједник Скупштине 

                     Михаела Томовић с.р. 

 ______________________________ 

               _______________________________________ 
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На основу члана 40. Закона о уређењу 

простора и грађењу (''Службени гласник 

Републике Српске'', бр. 40/13, 106/15, 3/16), 

члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Републике Српске'', бр. 

97/16) и члана 37. Статута Општине Хан 

Пијесак (''Службени гласник Општине Хан 

Пијесак'', бр. 10/17), Скупштина Oпштине 

Хан Пијесак, на сједници одржаној дана 

28.03.2019. године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о приступању изради Зонинг плана подручја 

посебне намјене  

за планиране туристичке садржаје 

 

I 

Овом одлуком приступа се изради 

Зонинг плана подручја посебне намјене за 

планиране туристичке садржаје (у даљем 

тексту: План). 

II 

 (1) План обухвата земљиште означено 

као к.п. бр. 157/1 дио, 157/2 дио, 264/4, 261/2, 

261/1, 264/3, 260, 259/2, 259/1, 259/3, 259/4, 258, 

252/1 дио, 248, 252/4 и 252/7, све у к.о. Хан 

Пијесак.  

 (2) Положај и границе обухвата Плана 

приказани су на графичком прилогу, који је 

саставни дио ове одлуке. Границе обухвата 

нису коначне и могуће их је мијењати у 

мањем обиму током израде Плана. 

 

III 

План се доноси на плански период од 

10 година. 

 

IV 

Смјернице за израду Плана: 

- План израдити у складу са одредбама 

Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске'', 

бр. 40/13, 106/15, 3/16) , Правилником о 

начину израде, садржају и формирању  

 

докумената просторног уређења („Службени 

гласник Републике Српске“, број 69/13), 

Правилника о општим правилима  

 

урбанистичке регулације и парцелације 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

115/13), те другим релевантним прописима, 

стандардима и нормативима везаним за 

планирање и уређење простора. 

 

V 

 (1) Рок за израду Плана је 120 дана од 

дана закључења уговора којим ће се 

дефинисати међусобна права и обавезе 

носиоца припреме и носиоца израде плана. 

 (2) Нацрт Плана ће бити стављен на 

јавни увид у трајању од 30 дана у 

просторијама носиоца припреме Плана.                      

 

VI 

Садржај Плана одређен је 

Правилником о начину израде, садржају и 

формирању докумената просторног уређења. 

  

VII 

Средства за израду Плана 

обезбиједиће се из буџета Општине Хан 

Пијесак. 

 

VIII 

 (1) Носилац припреме Плана је 

Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности. 

(2) Носилац израде Плана биће 

изабран у складу са Законом о јавним 

набавкама. 

 

 

IX 

 Посебном одлуком Скупштине 

општине Хан Пијесак именоваће се Савјет за 

праћење израде Плана. 

 

X 

(1)  Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана  од дана објављивања у ''Службеном 

гласнику Општине Хан Пијесак''.  

(2) Ова одлука ће се доставити 

Министарству за просторно уређење,  
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грађевинарство и екологију, у року од 

петнаест дана од доношења, као и 

републичком урбанистичко - грађевинском 

инспектору. 

 

Број:   01-022-41/19                                                                             

Дана: 28.03.2019.г. ______________________________ 

 

                                   Предсједник Скупштине 

                     Михаела Томовић с.р. 

_______________________________________ 

 

Скупштина општине Хан Пијесак, на 

основу члана 80. став (4) Закона о уређењу 

простора и грађењу („Сл. гласник Републике 

Српске“, бр. 40/13 и 106/15), чл. 39. Закона о 

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

97/16) и чл. 37. Статута општине Хан Пијесак 

(„Службени гласник општине Хан Пијесак“ 

бр. 10/17), на сједници одржаној дана 

28.03.2019. године,  донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању просјечне коначне 

грађевинске цијене квадратног метра 

корисне  површине  стамбеног и 

пословног простора из претходне године за  

подручје општине Хан Пијесак 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се просјечна 

коначна грађевинска цијена једног 

квадратног метра корисне површине 

стамбеног и пословног простора из 

претходне године за подручје општине Хан 

Пијесак у износу од 400КМ за текућу 2019. 

годину, и служи као основица за 

израчунавање висине ренте. 

 

Члан 2. 

          (1) Ступањем на снагу ове одлуке 

престаје да важи Одлука Скупштине 

општине Хан Пијесак о утврђивању 

просјечне коначне  грађевинске цијене 1м2 

корисне површине стамбеног и пословног 

простора из претходне године за  подручје 

општине Хан Пијесак бр. 01-022-3/18 од 

25.01.2018. године. 

 

           (2) Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број:  01-022-42/19                                                                              

Дана: 28.03.2019.г. ______________________________ 

 

                                   Предсједник Скупштине 

                       Михаела Томовић с.р. 

______________________________________ 

 

 

На основу члана 13. Закона о заштити 

од пожара (''Службени гласник Републике 

Српске'', бр. 71/12), члана 39. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'', бр. 97/16) и члана 37. 

Статута Општине Хан Пијесак (''Службени 

гласник Општине Хан Пијесак'', бр. 10/17), 

Скупштина Oпштине Хан Пијесак, на 

сједници одржаној дана  28.03.2019.године, 

донијела је 

О Д Л У К У 

о приступању изради Плана заштите од 

пожара 

I 

 Овом одлуком приступа се изради 

Плана заштите од пожара за подручје 

општине Хан Пијесак (у даљем тексту: 

План). 

 

II 

Носилац активности око израде 

Плана из члана 1. Ове Одлуке је ТВЈ Хан 

Пијесак. 

 

III 

Послови израде Плана ће се 

повјерити правном лицу које је регистровано 

за  пружање стручних, лиценцираних услуга 

из области заштите од пожара и спровођења 

мјера заштите од пожара, а по поступку који 

предвиђа Закон о јавним набавкама. 
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IV 

 Рок за израду Плана је 180 дана од 

дана закључења уговора којим ће се 

дефинисати међусобна права и обавезе 

носиоца припреме и носиоца израде Плана. 

 

V 

       Средства за израду Плана обезбиједиће 

се из буџета Општине Хан Пијесак. 

 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

Општине Хан Пијесак''.  

 

O б р а з л о ж е њ е 

План заштите од пожара општине 

Хан Пијесак  усвојила je Скупштина општине 

Хан Пијесак 12.јула 2002.године. 

План је израдило Ватрогасно друштво „ 

Романија“ Соколац. 

Закон о заштити од пожара  ( „ Службени 

гласник РС“ број: 71/12)  као и  Методологија 

за израду планова заштите од пожара  

(„Службени гласник РС“ 32/13) предвиђају 

да само овлаштена привредна друштва, 

правна лица која су регистрована за пружање 

услуга из  

области заштите од пожара и спровођење 

мјера заштите од пожара могу израдити 

општински План заштите од пожара. 

Такође, Метологија предвиђа да се 

План заштите од пожара  усклађује са 

значајнијим организационим промјенама и 

материјалним могућностима града, односно 

општине, сваке године најкасније до краја 

маја, а сваке пете године овај план се 

усклађује са средњорочним плановима 

развоја. 

С обзиром да се Закон о заштити од пожара 

као и други подзаконски акти који регулишу 

ову област промијенио више пута у  

протеклом временском периоду од 16. година 

као и да постојећи План није усклађиван са 

измјенама ,а да су се десиле значајне  

 

организационе промјене, неопходно је 

приступити изради  Плана заштите од 

пожара. 

Број:   01-022-43/19                                                                             

Дана: 28.03.2019.г. ______________________________ 

 

                                   Предсједник Скупштине 

                     Михаела Томовић с.р. 

_______________________________________ 

 

 

 

На основу члана 39. Закона о 

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

97/16),  члана 19. Закона о систему јавних 

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

44/16) и члана 37. Статута општине Хан 

Пијесак („Сл. гласник општине Хан Пијесак 

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

разматрајући  Извјештај о пословању и 

годишњи обрачун ЈЗУ Дом здравља  Хан 

Пијесак за 2018.годину, на сједници 

одржаној дана 28.03.2019. године, донијела је  

 

 

О Д Л У К У  

о усвајању  Извјештаја о пословању и 

годишњег обрачуна 

ЈЗУ Дом здравља  Хан Пијесак за 

2018.годину 

 

 

I 

 Скупштина општине Хан Пијесак 

усвоја  Извјештај о пословању и годишњи 

обрачун ЈЗУ Дом здравља  Хан Пијесак за 

2018. годину. 

 

  

 II 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 



Страна 9           Број 34 

 

Број: 01-022-32                                                                               

Дана: 28.03.2019.г. ______________________________ 

 

                                   Предсједник Скупштине 

                     Михаела Томовић с.р. 

_______________________________________ 

 

 

 

На основу члана 39. Закона о 

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

97/16),  члана 19. Закона о систему јавних 

служби („Сл. гласник РС“, бр. 68/07,  109/12 

и 44/16) и члана 37. Статута општине Хан 

Пијесак („Сл. гласник општине Хан Пијесак“ 

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

на сједници одржаној дана 28.03.2019.године, 

разматрајући Програм рада и финансијски 

план ЈЗУ Дома здравља Хан Пијесак за 2019. 

године,  донијела је 

 

О Д Л У К У 

о  давању сагласности на Програм рада и  

финансијски план 

ЈЗУ Дома здравља Хан Пијесак за 2019 

годину 

 

 

         I 

             Скупштина општине Хан Пијесак 

даје сагласност на Програм рада и 

финансијски план Јавне здравствене установе 

Дом здравља Хан Пијесак за 2019. годину, 

бр. 46/19 од 25.02.2019. године. 

 

II 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Хан-Пијесак“. 

 

Број:    01-022-33/19                                                                            

Дана: 28.03.2019.г. ______________________________ 

 

                                   Предсједник Скупштине 

                     Михаела Томовић с.р. 

_____________________________________ 

 

 

   На основу члана 39. Закона о 

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

 

97/16),  члана 19. Закона о систему јавних 

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

44/16) и члана 37. Статута општине Хан 

Пијесак („Сл. гласник општине Хан Пијесак 

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

разматрајући  Извјештај о пословању и 

годишњи обрачун ЈЗУ Апотека „Хан 

Пијесак“ из Хан Пијеска за 2018. годину, на 

сједници одржаној дана 28.03.2019. донијела 

је  

 

О Д Л У К У  

о усвајању  Извјештаја о пословању и 

годишњи обрачун 

ЈЗУ Апотека  „Хан Пијесак“ из Хан Пијеска 

за 2018. годину 

 

 

I 

 Скупштина општине Хан Пијесак 

усваја Извјештај о пословању и годишњи 

обрачун ЈЗУ Апотека „Хан Пијесак“ из Хан 

Пијеска за 2018. годину.  

 

  

 II 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

 

Број:  01-022-28/19                                                                              

Дана: 28.03.2019.г. ______________________________ 

 

                                   Предсједник Скупштине 

                     Михаела Томовић с.р. 

_______________________________________ 

 

 

На основу члана 39. Закона о 

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

97/16),  члана 19. Закона о систему јавних 

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

44/16) и члана 37. Статута општине Хан 

Пијесак („Сл. гласник општине Хан Пијесак“ 

бр. 10/17), Скупштина општине Хан-Пијесак,  
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на сједници одржаној дана 28.03.2019. 

године, разматрајући Програм рада и 

финансијски план ЈЗУ Апотека „Хан 

Пијесак“ из Хан Пијеска  за 2019. године,  

донијела је 

 

 

О Д Л У К У  

о давању сагласности на Програм рада и  

финансијски план    

ЈЗУ  Апотека „Хан Пијесак“ из Хан Пијеска 

за 2019. годину  

 

         I 

             Скупштина општине Хан Пијесак 

даје сагласност на Програм рада и 

финансијски план Јавне здравствене установе 

Апотеке „Хан Пијесак“ из Хан Пијеска за 

2019. годину.  

 

II 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

 

Број: 01-022-29/19                                                                               

Дана: 28.03.2019.г. ______________________________ 

 

                                   Предсједник Скупштине 

                     Михаела Томовић с.р. 

_______________________________________ 

 

 

На основу члана 39. Закона о 

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

97/16),  члана 19. Закона о систему јавних 

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

44/16) и члана 37. Статута општине Хан 

Пијесак („Сл. гласник општине Хан Пијесак 

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

разматрајући  Извјештај о пословању и 

годишњи обрачун ЈУ Ветеринарска 

амбуланта Хан Пијесак за 2018. годину, на 

сједници одржаној дана 28.03.2018. донијела 

је  

 

О Д Л У К У  

о усвајању  Извјештаја о пословању  и 

годишњи обрачун 

 

ЈУ Ветеринарска амбуланта  Хан Пијесак за 

2018. годину 

 

 

I 

 Скупштина општине Хан Пијесак 

усваја  Извјештај о пословању и годишњи 

обрачун ЈУ Ветеринарска амбуланта Хан 

Пијесак за 2018.годину, број 32/19 од 

28.02.2019. године. 

  

 II 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

 

Број:  01-022-30/19                                                                              

Дана: 28.03.2019.г. ______________________________ 

 

                                   Предсједник Скупштине 

                     Михаела Томовић с.р. 

______________________________________ 

 

 

На основу члана 39. Закона о 

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

97/16),  члана 19. Закона о систему јавних 

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

44/16) и члана 37. Статута општине Хан 

Пијесак („Сл. гласник општине Хан Пијесак“ 

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

на сједници одржаној дана28.03.2019. године, 

разматрајући Програм рада и финансијски 

план ЈУ Ветеринарске амбуланте Хан 

Пијесак за 2019. године,  донијела је 

 

 

О Д Л У К У  

о давању сагласности на Програм рада и  

финансијски план    

ЈУ Ветеринарска амбуланта Хан Пијесак  за 

2019. годину  

 

         I 
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             Скупштина општине Хан Пијесак 

даје сагласност на Програм рада и 

финансијски план Јавне установе 

Ветеринарска амбуланта Хан Пијесак за 

2019. годину, број 34/19 од  28.02.2019. 

године. 

 

II 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

 

Број: 01-022-31/19                                                                               

Дана: 28.03.2019.г. ______________________________ 

 

                                   Предсједник Скупштине 

                     Михаела Томовић с.р. 

_______________________________________ 

 

 

На основу члана 39. Закона о 

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

97/16),  члана 19. Закона о систему јавнх 

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

44/16) и члана 37. Статута општине Хан 

Пијесак („Сл. гласник општине Хан Пијесак 

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

разматрајући Годишњи извјештај о 

пословању ЈУ Центар за омладину и спорт 

„Поглед“ Хан Пијесак за 2018. годину, на 

сједници одржаној дана 28.03.2019.године, 

донијела је  

 

О Д Л У К У  

о усвајању  Извјештаја о пословању 

ЈУ Центар за омладину и спорт „Поглед“  

Хан Пијесак за 2018.годину 

 

I 

 Скупштина општине Хан Пијесак 

усвоја Извјештај о пословању  ЈУ Центар за 

омладину и спорт „Поглед“ Хан Пијесак за 

2018.годину, број 9/19 од 06.02.2019. године. 

  

 II 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

 

Број:  01-022-17/19                                                                              

Дана: 28.03.2019.г. ______________________________ 

 

                                   Предсједник Скупштине 

                     Михаела Томовић с.р. 

_______________________________________ 

 

 

На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“,97/16),  члана 19. Закона о систему 

јавних служби („Сл. гласник РС“, бр. 68/07, 

109/12 и 44/16) и члана 37. Статута општине 

Хан Пијесак („Сл. гласник општине Хан 

Пијесак“ бр. 10/17), Скупштина општине 

Хан-Пијесак, на сједници одржаној дана 

28.03.2019. године, разматрајући Програм 

рада и финансијски план ЈУ Центар за 

омладину и спорт „Поглед“  Хан Пијесак за 

2019. године,  донијела је 

 

 

О Д Л У К У  

о давању сагласности на Програм рада и  

финансијски план    

ЈУ Центар за омладину и спорт „Поглед“ Хан 

Пијесак  за 2019. годину  

 

         I 

             Скупштина општине Хан Пијесак 

даје сагласност на Програм рада и 

финансијски план Јавне установе Центар за 

омладину и спорт „Поглед“ Хан Пијесак за 

2019. годину, број  16/19 од  14.02.2019. 

године.  

 

II 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-18/19                                                                               

Дана: 28.03.2019.г. ______________________________ 

 

                                   Предсједник Скупштине 

                     Михаела Томовић с.р. 

______________________________________ 
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На основу члана 39. Закона о 

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

97/16) и члана 36. Статута општине Хан 

Пијесак („Сл. гласник општине Хан Пијесак 

бр.20/14), Скупштина општине Хан Пијесак, 

разматрајући  Извјештај  о раду у органима 

ЈКП „Краљева Гора“ д.о.о. Хан Пијесак за 

2018.годину, на сједници одржаној дана 

28.03.2019. донијела је  

 

 

О Д Л У К У  

о усвајању  Извјештаја о раду у органима 

ЈКП „Краљева Гора“ д.о.о.   

Хан Пијесак за 2018.годину 

 

 

I 

 Скупштина општине Хан Пијесак 

усваја Извјештај Начелника општине о раду 

у органима ЈКП „Краљева Гора“ д.о.о. Хан 

Пијесак за 2018 годину,  број 02-018-2/3/19 

од  18.03.2019. године. 

  

 II 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

 

Број:  01-022-36/19                                                                              

Дана: 28.03.2019.г. ______________________________ 

 

                                   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 ЈКП 

„Краљева Гора“ д.о.о. Хан Пијесак са 

информацијом о водоснабдијевању на 

подручју општине Хан Пијесак, на сједници 

одржаној дана 28.03.2019. донијела је  

 

 

ОДЛУКУ 

о усвајању Извјештаја о раду ЈКП „Краљева 

Гора“ д.о.о. Хан Пијесак са информацијом о 

водоснабдијевању на подручју општине Хан 

Пијесак 

 

I 

 Скупштина општине Хан Пијесак 

усваја Извјештај о раду ЈКП „Краљева Гора“ 

д.о.о. Хан Пијесак за 2018. годину, са 

информацијом о водоснабдијевању на 

подручју општине Хан Пијесак,   од 

25.02.2019. године. 

 

II 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број:  01-022-35/19                                                                              

Дана: 28.03.2019.г. ______________________________ 

 

                                   Предсједник Скупштине 

                     Михаела Томовић с.р. 

_______________________________________ 

 

 

На основу члана 6. и 21. Закона о 

комуналним дјелатностима („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 124/11) и 

члана 37. Статута општине Хан Пијесак 

(„Службени гласник општине Хан Пијесак“, 

број: 10/17), Скупштина општине Хан 

Пијесак  на сједници одржаној 28.03. 2019. 

године, донијела је: 

 

П Р О Г Р А М 

ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ 

ПОТРОШЊЕ 

 ЗА 2019. ГОДИНУ 

  

У В О Д 

 

Програм заједничке комуналне 

потрошње а посебно његова реализација уз 

учешће грађана кроз културу живљења чине  
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слику града или боље речено огледало су 

његове средине. 

Комуналне дјелатности регулисане су 

Законом о комуналним дјелатностима 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 124/11) као дјелатности од посебног 

друштвеног интереса, организацију 

обављања комуналних дјелатности и начин 

финансирања. Општина је надлежна да 

обезбјеђује организовано обављање 

комуналних дјелатности. 

Програмом  заједничке  комуналне 

потрошње за 2019. годину утврђује се обим и 

начин обављања дјелатности заједничке 

комуналне потрошње, одржавање 

комуналних објеката и уређаја, те потребна 

средства за остваривање циљева предвиђених 

програмом. 

 

ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ 

КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 

 

1. Ручно чишћење асфалтних површина 

, 

2. Одржавање саобраћајних површина у 

насељеним мјестима, одвођење 

атмосферских падавина и других вода 

са јавних површина 

3. Прољетно изграбљивање зелених 

површина, 

4. Јесење изграбљивање зелених 

површина, 

5. Одвоз крупног и кабастог отпада, 

6. Чишћење зелених површина, 

7. Кошење траве и уклањање покошеног 

отпада, 

8. Одржавање дрвореда, 

 

 

СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

Средства за обављање комуналних 

дјелатности заједничке комуналне потрошње  

обезбјеђују се у буџету општине: 

- комуналне накнаде, 

- дијела комуналне таксе, 

- дијела накнада за коришћење 

добара од општег интереса, 

- дијела пореза прихода од пореза 

на непокретности, 

- дијела пореза на наслијеђе и 

поклоне, 

- дијела боравишне таксе и других 

средстава.  

 

1. РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ АСФАЛТНИХ  

ПОВРШИНА У ГРАДУ 

 

1.1. Врши се ручно, брезовом метлом 

или другим прикладним средством са 

сакупљањем отпадака , пражњење уличних 

корпи и одвоз до најближе посуде за смеће. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годишњи распоред чишћења 

 

 

 

 

 

Ред. 

број 
Дионица/реон 

Дужина 
Ширин

а 
Површ. 

Број 

чишћ. 

Јед. 

цијена 
Укупно 

m M m² X KM KM 

1 Улица Српске  војске 750,00 7,50 5625,00 3 0.03 506,25 

3 Улица А. Карађорђевића 1100,00 7,50 8250,00 3 0.03 742,50 

4 Улица  Жељезничка 1100,00 6,00 6600,00 2 0.03 396,00 



7 Улица Светосавска 640,00 6,00 3840,00 2 0.03 230,40 

8 Улица Аћима Бабића 890,00 7,00 6230,00 2 0.03 373,80 

12 Улица Солунских добровољаца 535,00 6,50 3477,50 3 0.03 312,97 

УКУПНО 2.561,92 КМ 

Планиране услуге трају од 31.03.2019.  до 

30.11.2019. године односно 35 седмица. 

 

1.2. Ручно чишћење ригола,тротоара 

и стаза - на уређеним градским површинама 

које се састоје у скидању обрасле траве, 

хумуса, каменог отпада, уређење пјешчаних 

острва. 

         -Борачко брдо, стазе и око споменика, 

градски парк, улица А.Карађорђевића, улица 

Српске Војске и у другим улицама по 

потреби а по налогу надлежног органа. 

       

    Обрачун ће се вршити по норма часу. 

 

                                           Паушално 

............................. 2.000,00 КМ 

 

УКУПНО РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ А. 

ПОВРШИНА  ( 1.1. + 1.2.)           4.561,92 

КМ 

 

 

 

2. ОДРЖАВАЊЕ САОБРЋАЈНИХ 

ПОВРШИНА, ОДВОЂЕЊЕ  

    АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА И 

ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ 

ПОВРШИНА 

 

 Чишћење уличних сливника на 

јавним површинама вршити 1 пут годишње 

са одвозом отпада и чишћењем околне 

површине.  

 

 

Ре

д 

бр

. 

Назив Јед.мје

ре 

(ком.) 

Количи

на 

Ције

на 

(КМ) 

УКУП

НО 

1. Уличн

и 

сливни

ци 

17         х 1 74,36 1.264,1

9 

  

 Санација већих канализационих 

кварова на колектору и секундарној 

канализационој мрежи вршиће се по указаној 

потреби и у складу са расположивим 

буџетским средствима.  

 

 Уградња оштећених сливника и 

решетки на подручју града вршиће се по 

потреби и налогу надложног Одељење. 

 

Санација мањих кварова и замјена 

оштећених сливника паушално.......... 1.500,00 

КМ.  

 

                                                               

УКУПНО ПОЗИЦИЈА 2.  .............. 2.764,19 

КМ 

 

 

3. ПРОЉЕЋНО ИЗГРАБЉИВАЊЕ 

ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 

 Прољетно изграбљивање врши се: 

 

1. Градски парк                                 

4.350 м2 

2. Општина Хан Пијесак                 

1.200 м2 

 

                               УКУПНО              

5.550 м2 

 

Јединична цијена прољетног 

изграбљивања зелених површина износи 

0,135 КМ/м2,  

те је:   

          5.550 м2    х   0,135 КМ/м2  =  

749,26 КМ   

 

 

4. ЈЕСЕЊЕ ИЗГРАБЉИВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА 
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 Јесење изграбљивање зелених 

површина и украсног шибља врши се ручно 

прикладним алатом од опалог лишћа, грана и 

сличног по потреби: 

 

3. Градски парк                                 

4.350 м2 

4. Општина Хан Пијесак                 

1.200 м2 

 

 

                               УКУПНО              

5.550 м2 

 

 Јединична цијена јесењег 

изграбљивања зелених површина износи 

0,135 КМ/м2, те је: 

 

                      5.550 м2    х   0,135 КМ/м2  =  

749,26 КМ 

 

5. ОДВОЗ КРУПНОГ И КАБАСТОГ 

ОТПАДА 

 

 Одвоз крупног и кабастог отпада са 

јавних површина из свих улица вршиће се 

шест пута годишње ( и по указаној потреби) 

што ће наложити орган управе. 

 

 Одвоз ће се вршити по камион/тура. 

 

                                           Паушално 

............................. 4.800,00 КМ 

 

 

6. ЧИШЋЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 

 Уклањање отпадака (папири, суво 

грање и сл.) врши се са зелених површина  у 

периоду од 31.03.2019. године до 30.11.2019. 

године и то са: 

 

1. Борачко брдо                                

10.000 м2 

2. Вила Карађорђевића                   

12.500 м2 

3. Градски парк                                  

4.350 м2 

4. Општина Хан Пијесак                  

1.200 м2 

 

                                                 УКУПНО             

28.050 м2  

 

 Јединична цијена чишћења зелених 

површина износи 0,0100 КМ/м2. Планиране 

услуге трају 6 седмица, тако да на годишњи 

план износи: 

 

                    28.050 м2  х  0,0100 КМ/м2   х   6    

=   1.683,00 КМ 

 

7. КОШЕЊЕ ТРАВЕ И УКЛАЊАЊЕ 

ПОКОШЕНОГ ОТПАДА 

 

 Врши се на истим површинама као и 

под тачкoм 6. односно на 28.050 м2  

следећим редослједом  

• врши се један пут годишње  

                      22.500 м2    х    0,147 КМ/м2              

=    3.307,50 КМ   

• врши се осам пута годишње 

                        5.550 м2    х    0,147 КМ/м2   x   

8    =    6.526,80 КМ   

                                                               Укупно:            

9.834,30 КМ 
 

 Напомена: Ова позиција ће се радити 

по потреби и по налогу надлежног органа 

уписаном кроз дневник рада извршиоца 

радова. 

 

 

8. ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА 

 

 Сјеча болесних стабала дрвореда са 

одвозом отпада, обликовање крошњи 

стабала. Ову позицију радити у периоду 

април - мај прије вегетације а све по потреби 

и налогу надлежног органа уписаног у 

дневник рада извршиоца радова. 
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 Обрачун вршити по комаду. 

 

                                           Паушално 

............................. 500,00 КМ 

 

Редни  

број 
Назив позиције 

Укупан 

износ по 

позицијама 

1.  Ручно чишћење 

асфлатних 

површина 

4.561,02  

2.  Одржавање 

саобраћајних 

површина, 

одвођење 

атмосферских 

падавина и других 

вода са јавних 

површина 

2.764,19  

3.  Прољетно 

изграбљивање 

зелених површина 

749,26 

4.  Јесење 

изграбљивање 

зелених површина 

749,26 

5.  Одвоз крупног и 

кабастог отпада 
4.800,00 

6.  Чишћење зелених 

површина 
1.683,00 

7.  Кошење траве и 

уклањање 

покошеног отпада 

9.834,30 

8.  Одржавање 

дрвореда 
500,00 

УКУПНО 25.641,03 

+ ПДВ 17%                    

4.358,97 

СВЕУКУПНО                  

30.000,00 

 

Број:   01-022-44/19                                                                             

Дана: 28.03.2019.г. ______________________________ 

 

                                   Предсједник Скупштине 

                     Михаела Томовић с.р. 

 

_____________________________________ 

На основу члана 39. Закона о 

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

97/16) а у вези са чланом 12. став (6) Закона о 

порезу на непокретности („Сл. гласник РС“, 

бр. 91/15) и члана 37. Статута општине Хан 

Пијесак („Сл. гласник општине Хан Пијесак 

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

на сједници одржаној дана 28.03.2019. 

донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о пријављеним 

непокретностима 

са пореским рачунима и наплаћеним 

порезима на подручју општине 

Хан Пијесак за 2018. годину. 

 

I 

Скупштина општине Хан Пијесак 

упознала се са Информацијом Пореске 

управе, Подручне јединице Хан Пијесак, о 

пријављеним непокретностима са пореским 

рачунима и наплаћеним порезима на 

подручју општине Хан Пијесак за 

2018.годину, бр.06/1.07/0805-052.4-

1991/2019. од  12.02.2019. године, и исту 

усваја. 

 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број:   01-022-45/19                                                                             

Дана: 28.03.2019.г. ______________________________ 

 

                                   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 за  
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2018.годину  Борачке организације Хан 

Пијесак, на сједници одржаној дана 

28.03.2018. донијела је  

 

О Д Л У К У  

о усвајању  Извјештаја о раду   Борачке 

организације  

Хан Пијесак за 2018.годину 

 

 

I 

 Скупштина општине Хан Пијесак 

усваја Извјештај о раду Борачке организације 

Хан Пијесак за 2018. годину,  број 10/18 од  

26.02.2019. године. 

  

 II 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број:  01-022-27/19                                                                              

Дана: 28.03.2019.г. ______________________________ 

 

                                   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 

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  2.777,00 КМ.  

 

Члан 2. 

Реалокација средстава из члана 1. ове Одлуке 

извршиће се  у оквиру ПЈ 00410130- 

Општинска управа на сљедећи начин: 

-са буџетске позиције 412214- расходи по 

основу утрошка угља средства се 

реалоцирају се на буџетску позицију 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 

 

Наведена реалокација се врши због 

недовољно планираних средстава на 

позицији 511300- издаци за набавку опреме.  

Уговор за набавку угља за 2019. годину 

износи 25.506,00 КМ, а у буџету је за ове 

намјене планирано 35.000,00 КМ, због чега је 

одлучено као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

Број: 02-400-15/19 

Дана: 28.02.2019. године 

 

   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  



    

Страна 18                       Број 34 

 

 

Хан Пијесак  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација средстава у Буџету 

општине Хан Пијесак за 2019. годину у 

износу од  265,00 КМ.  

 

Члан 2. 

Реалокација средстава из члана 1. ове Одлуке 

извршиће се  у оквиру ПЈ 00410130- 

Општинска управа на сљедећи начин: 

-са буџетске позиције 412214- расходи по 

основу утрошка угља средства се 

реалоцирају се на буџетску позицију 511100- 

изградња туристичке инфраструктуре 

(Планинарски дом). 

 

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 због 

недовољно планираних средстава на 

позицији 511100- изградња туристичке 

инфраструктуре.  Уговор за набавку угља за 

2019. годину износи 25.506,00 КМ, а у буџету 

је за ове намјене планирано 35.000,00 КМ, 

због чега је одлучено као у диспозитиву ове 

Одлуке. 

 

Број: 02-400-16/19 

Дана: 18.03.2019. године 

 

   Начелник општине 

  Владо Остојић, дипл. ек, с.р. 

_______________________________________ 

 

О Г Л А С 

 

 Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности Општинске управе 

општине Хан Пијесак, на основу рјешења, 

број 03-372-26/18 од 01.01.2019. године, 

извршило је упис у Регистар Заједница 

етажних власника стамбених зграда, у 

регистарски лист, број: 41 (четрдесетједан), 

оснивање Заједнице етажних власника 

стамбне зграде С – 4, Улица Светосавска 

број 4. у Хан Пијеску, са следећим 

подацима: 

 

 Уписује се у регистар заједница 

„Заједница етажних власника стамбене 

зграде С – 4, улица Светосавска број 4. у 

Хан Пијеску“. 

 

 Заједница броји 4 (четири) етажних 

власника. 

 

Број: 03-372-26/18 

Дана: 12.03.2019. године 

 

                             Службено лице органа, с.р. 

_____________________________________ 

 

О Г Л А С 

 

 Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности Општинске управе 

општине Хан Пијесак, на основу рјешења, 

број 03-372-25/18 од 01.01.2019. године, 

извршило је упис у Регистар Заједница 

етажних власника стамбених зграда, у 

регистарски лист, број: 40 (четрдесет), 

оснивање Заједнице етажних власника 

стамбне зграде С – 5+1, Улица 9. Јануар 

број 14. у Хан Пијеску, са следећим 

подацима: 

 

 Уписује се у регистар заједница 

„Заједница етажних власника стамбене 

зграде С – 5+1, улица 9. Јануар број 14. у 

Хан Пијеску“. 
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Заједница броји 6 (шест) етажних 

власника. 

Број: 03-372-25/18 

Дана: 01.01.2019. године 

 

                                Службено лице органа, с.р. 

_______________________________________ 
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