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Општински одбор Хан-Пијесак

На основу 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 02.08.2019. године,
донијела је
ОДЛУКУ
I
Овом Одлуком
објекту „Дворана
Србија“ (бивша фискултурна сала тзв.
„Соколски дом“), који се налази у улици
Александра Карађорђевића, изграђеном на
парцели означеној као к.п. бр. 429 К.О. Хан
Пијесак, мијења се назив у „Дворана Косово
и Метохија“.
II
Ступањем на снагу ове Одлуке,
престаје да важи Одлука број 01-022-61/19 од
17.05.2019. године.

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику
Општине Хан Пијесак''.

Број: 01-022-72/19
Датум: 02.08.2019. године
Предсједник Скупштине
Михаела Томовић с.р.
_______________________________________
На основу члана 16. Одлуке о
признањима
општине
Хан
Пијесак
(„Службени гласник општине Хан Пијесак “,
број 2/05, 32/19) члана 39. 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
сједници одржаној 02.08.2019. године,
донијела је
ЗАК ЉУЧАК
о додјели признања
I
ЗАХВАЛНИЦЕ,
као
признање
општине Хан Пијесак, додјељују се, за
учињено хумано дјело и
испољену
солидарност, свим породицама које су , у
склопу пројекта „Спојимо дјецу са Косова и
Метохије са дјецом из Републике Српске“,

Страна 2
2018. и 2019. године били домаћини дјеце
са КиМ која су боравила у општини Хан
Пијесак, а то су сљедеће породице:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Лучић Љубан и Славица,
Митровић Вујадин и Биљана,
Рубеж Игор и Нада,
Станишић Жељко и Јелена,
Станишић Милован и Вера,
Томовић Гојко и Михаела,
Пајић Ненад и Гордана,
Витомир Радомир и Сузана,
Матић Милош и Бојана,
Витомир Радивоје и Маја,
Боровчанин Миленко и Дејана,
Дука Александар и Драгица,
Мировић Мирко и Божица,
Митровић Срђан и Адела,
Јањушевић Миливоје и Мирјана,
Шука Рада,
Лучић Срђан и Мила,
Митровић Никола и Мирјана,
Печеница Александар и Гордана,
Максимовић Вјекослав и Ирена,
Голијан Грујо и Лепосава,
Голијан Вукашин,
Зорановић Светозар и Дијана,
Вуковић Далибор и Љубица,
Деурић Александар и Јелена,
Радовановић Горан и Невена,
Дрнделић Никола и Драгана,
Мировић Крсто и Данијела,
Ђурић Жељко и Снежана,
Грујичић Мирко и Невена.

II
За реализацију овог Закључка
задужује
се
Начелник
Општине
и
Предсједник Скупштине.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Хан Пијесак“.
Број: 01-022-73/19
Датум: 02.08.2019. године

Број 40

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 остварењу
годишњег Плана имплементације стратегије
локалног развоја општине Хан Пијесак за
2018. годину, на сједници одржаној дана
02.08.2019. године,
ОДЛУКУ
о усвајању Извјештаја о остварењу
годишњег Плана имплементације
стратегије локалног развоја општине Хан
Пијесак за 2018. годину
I
Скупштина општине Хан Пијесак
усваја Извјештај о остварењу годишњег
Плана имплементације стратегије локалног
развоја општине Хан Пијесак за 2018.
годину.
II
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Хан Пијесак“.
Број: 01-022-/19
Датум: 02.08.2019. године
Предјседник Скупштине
Михаела Томовић, с.р.
_____________________________________
На основу члана 8. Закона о
министарским
владиним
и
другим
именовањима Републике Српске (Службени
гласник РС бр.41/03) и члана 37. Статута

Страна 3
општине Хан-Пијесак (Сл. гласник општине
Хан Пијесак“ бр.10/17 ), Скупштина општине
Хан-Пијесак, на сједници одржаној дана
02.08.2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
о расписивању Поновног Јавног
конкурса за избор и именовање
Надзорног одбора ЈКП „Краљева
Гора“ д.о.о. Хан Пијесак
I
Расписује се Поновни Јавни конкурс
за избор и именовање Надзорног одбора ЈКП
„Краљева Гора“ д.о.о. Хан Пијесак, јер је
Јавни конкурс за избор и именовање
Надзорног одбора ЈКП „Краљева Гора“ д.о.о
Хан Пијесак, објављен у „Службеном
гласнику Републике Српске“ број 56/19 од
03.07.2019. и дневном листу „Глас Српске“ од
02.07.2019. године, није успио, јер није било
пријављених кандидата.
II
Општи и посебни услови, као и
критеријуми за избор и именовање на
позицију из тачке I ове Одлуке прописани су
Статутом ЈКП „Краљева Гора“ д.о.о. Хан
Пијесак и Одлуком Скупштине општине
Хан-Пијесак о утврђивању критеријума за
избор и именовање Надзорног одбора ЈКП
„Краљева Гора“ д.о.о. Хан Пијесак .
III
Јавни конкурс из тачке I ове одлуке
објавиће се у „Службеном гласнику
Републике Српске“ и дневном листу „Глас
Српске“.
Рок за подношење пријава на конкурс
је 15 дана од дана објављивања конкурса.
IV
Поступак избора, укључујући и
преглед приспјелих пријава на конкурс
извршиће Комисија за спровођење поступка
за избор и именовање Надзорног одбора ЈКП
„Краљева Гора“ д.о.о. Хан Пијесак,
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именована од стране Скупштине општине
Хан Пијесак.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Хан Пијесак“.
Број: 01-022-75/19
Датум: 02.08.2019. године
Предјседник Скупштине
Михаела Томовић, с.р.
___________________________________
На основу члана 7. тачка 6.
Закона о министарским, владиним и
другим
именовањима
Републике
Српске («Сл. гласник РС», бр. 41/03) и
члана 25. Статута ЈКП „Краљева Гора“
д.о.о.
Хан Пијесак, („Сл. гласник“
општине Хан Пијесак бр. 25/14),
Скупштина општине Хан Пијесак, у
својству скупштине Друштва, на
сједници одржаној дана 02.08.2019.
године донијела је
ОДЛУКУ
о утврђивању критеријума за избор и
именовање чланова
Надзорног одбора ЈКП „Краљева
Гора“ д.о.о. Хан Пијесак
I
Овом одлуком ближе се утврђују
услови и критеријуми за избор и
именовање чланова Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Краљева
Гора“ д.о.о. Хан-Пијесак.
Под критеријумима из претходног
става сматрају се општи и посебни
услови утврђени овом одлуком.
II
Кандидати за Надзорни одбор из тачке I
ове одлуке морају испуњавати следеће
услове:
Општи услови:

Страна 4
-да су држављани Републике Српске,
односно БиХ,
-да су старији од 18 година,
-да нису осуђивани за кривично дјело
на безусловну казну затвора од
на било којем нивоу власти у БиХ или
ентитета у периоду од 3 године прије
дана објављивања упражњене позиције,
-да нису осуђивани или под
оптужницом од стране Међународног
трибунала за бившу Југославију,
- да нису на функцији у
политичкој странци или члан органа
законодавне,
извршне или судске
власти.
Посебни услови:
-ВСС/ВШС-техничког или друштвеног
смјера,
-најмање 3 године радног искуства у
траженом степену образовања,
-да посједује професионална знања и
стручне способности за обављање
послова надзорног одбора.
III
Јавни
конкурс
расписује
Скупштина општине Хан Пијесак у
складу са Законом о министарским,
владиним и другим именовањима РС и
овом одлуком и објављује се у
„Службеном гласнику РС“ и дневном
листу „Глас Српске“.
Рок за подношење пријава
на конкурс је 15 дана од дана
објављивања.
Поступак
избора
укључујући преглед приспјелих пријава
на конкурс,интервју и предлагање
кандидата у складу са утврђеним
критеријумима извршиће Комисија за
спровођење поступка за избор и
именовање Надзорног одбора ЈКП
„Краљева Гора“ д.о.о. Хан Пијесак коју
именује Скупштина општине.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања, а биће
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најмање шест мјесеци или за кривично
дјело које га чини неподобним за
обављање послова надзора,
-да нису отпуштени из државне
службе на основу дисциплинске мјере
објављена у „Службеном гласнику
општине Хан Пијесак“.
Број: 01-022-76/19
Датум: 02.08.2019. године
Предјседник Скупштине
Михаела Томовић, с.р.
___________________________________
На основу члана 8. Закона о
министарским,
владиним
и
другим
именовањима Републике Српске («Сл.
гласник РС», бр. 41/03), Одлуке Скупштине
општине Хан Пијесак о утврђивању
критеријума за избор и именовање надзорног
одбора ЈКП „Краљева Гора“ д.о.о. ХанПијесак, Скупштина општине Хан Пијесак,
расписује
ПОНОВНИ ЈАВНИ КОНКУРС
за избор и именовање
Надзорног одбора ЈКП „Краљева
Гора“ доо Хан-Пијесак, 3 члана, од којих 1
из реда лица запослених у Друштву, а 2
изван Друштва, на период од 4 године.
Надлежност
Надзорног
одбора
прописана је чланом 7. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“
бр.75/04 и 78/11) и Статутом предузећа („Сл.
гласник Општине Хан Пијесак“ бр. 25/14)
Општи услови:
1. да су држављани Републике Српске,
односно БиХ,
2. да су старији од 18 године
3. да нису осуђивани за кривично дјело
на безусловну казну затвора од најмање
шест мјесеци или за кривично дјело које га
чини неподобним за обављање послова
надзора,
4.
да нису отпуштени из државне службе
на основу дисциплинске мјере на било

Страна 5
којем нивоу власти у БиХ или ентитета у
периоду од 3 године прије објављивања
упражњене позиције,
5.
да нису осуђивани или под
оптужницом од стране Међународног
трибунала за бившу Југославију,
6.
да нису на функцији у политичкој
странци или члан органa законодавне,
извршне или судске власти
Посебни услови:
1.
ВСС/ВШС-техничког или друштвеног
смјера,
2. најмање 3 године радног искуства у
траженом степену образовања,
3. да посједује професионална знања и
стручне способности за обављање
послова Надзорног одбора.
Кандидати
не могу обављати
дужност, активности, или бити на положају
који доводи до сукоба интереса у складу са
Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске и Законом о
спречавању сукоба интереса у органима
власти РС.
Са кандидатима који уђу у ужи избор
Комисија за избор ће обавити интервју о
чему ће кандидати бити благовремено
обавјештени.
Уз пријаву на конкурс кандидати су
дужни приложити: диплому о завршеној
школи, доказ о радном искуству, увјерење о
држављанству, родни лист, својеручно
потписану и овјерену изјаву за испуњавање
посебних услова из тачке 3. и општих
услова из тачака 3., 4., 5. и 6., као и изјаву
да не постоји сукоб интереса.
Доказ о неосуђиваности прибавља се по
службеној дужности само за кандидате који
буду предложени за именовановање.
Лични подаци о подносиоцима пријава су
тајни и могу се прикупљати и обрађивати
само у складу са Законом о заштити личних
података („Сл. гласник РС“ бр. 33/01). Све
остале информације су транспарентне и
доступне. Документа приложена уз пријаву
на конкурс неће се враћати кандидатима.
Пријаве са доказима о испуњавању
општих и посебиних услова у оригиналу или
овјереној копији се могу доставити лично

Број 40
или поштом на адресу: Скупштина општине
Хан Пијесак, Комисија за избор и именовање
Надзорног одбора ЈКП „Краљева Гора“. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса у „Службеном
гласнику Републике Српске“ и дневном
листу „Глас Српске“. Ако конкурс не буде
објављен истовремено рок ће се рачунати од
дана
последњег
објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.
Број: 01-111-2/19
Датум: 02.08.2019. године
Предјседник Скупштине
Михаела Томовић, с.р.
___________________________________
На основу члана 9. Закона о
министарским
владиним
и
другим
именовањима Републике Српске „(Службени
гласник РС“ бр.41/03), и члана 37. Статута
општине Хан Пијесак („Сл. гласник општине
Хан-Пијесак“ бр. 10/17), Скупштина општине
Хан Пијесак, на сједници одржаној дана
17.05.2019..године, донијела је
ОДЛУКУ
о именовању Kомисије за спровођење
поступка избора и именовања
Надзорног одбора ЈКП „Краљева Гора“ д.о.о.
Хан Пијесак
Члан 1.
Овом одлуком именује се Kомисија
за спровођење поступка избора и именовања
Надзорног одбора ЈКП „Краљева Гора“ д.о.о.
Хан Пијесак, у саставу:
1. Драгана Видовић, предсједник,
2. Лазар Шеховац, члан,
3. Саво Влачић, члан,
4. Рада Марковић, члан и
5. Зорица Бакмаз, члан.
Члан 2.
Задатак Комисије је да размотри
приспјеле пријаве на конкурс, сачини листу

Страна 6
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кандидата који испуњавају критеријуме за
избор и именовање, обави интервју са
кандидатима и предложи листу кандидата на
разматрање и доношење коначне одлуке, а
све у складу са одредбама члана 10. 11. и 12.
Закона о министарским, владиним и другим
именовањима.
На основу
утврђеног редоследа
кандидата Скупштина општине у својству
скупштине Друштва доноси одлуку о избору
чланова Надзорног одбора.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дна објављивања, а биће објављена у
«Службеном
гласнику општине ХанПијесак».
Број: 01-022-77/19
Датум: 02.08.2019. године

Реалокација средстава из члана 1. ове Одлуке
извршиће се
у оквиру ПЈ 00410130Општинска управа на сљедећи начин:
-са буџетске позиције 511200- инвестиционо
одржавање, реконструкција и адапатација
паркова средства се реалоцирају на:
511300-Издаци за набавку опреме- градски
сат у износу од 1.085,00 КМ и
511300- Издаци за набавку опреме- ЛЕД
дисплеј у парку у износу од 1.741,00 КМ.
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“.

Предјседник Скупштине
Михаела Томовић, с.р.
___________________________________

Образложење
Наведена реалокација се врши због израде
темеља за градски сат и видео бим, због чега
је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.

На основу члана 41. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“ број
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 59.
Статута општине Хан Пијесак („Службени
гласник општине Хан Пијесак“ број 10/17) и
члана 13.
Одлуке о извршењу буџета
општине Хан Пијесак за 2019. годину
(„Службени гласник општине Хан Пијесак“
број 29/18 и 35/19), Начелник општине
доноси

Број: 02-400-39/19
Дана: 02.07.2019. године

ОДЛУКУ
о одобравању реалокације (прерасподјеле)
средстава у Буџету општине
Хан Пијесак
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава у Буџету
општине Хан Пијесак за 2019. годину у
износу од 2.826,00 КМ.
Члан 2.

Начелник општине
Владо Остојић,с.р.
_______________________________________
На основу члана 41. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“ број
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 59.
Статута општине Хан Пијесак („Службени
гласник општине Хан Пијесак“ број 10/17) и
члана 13.
Одлуке о извршењу буџета
општине Хан Пијесак за 2019. годину
(„Службени гласник општине Хан Пијесак“
број 29/18 и 35/19), Начелник општине
доноси
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ОДЛУКУ
о одобравању реалокације (прерасподјеле)
средстава у Буџету општине
Хан Пијесак
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава у Буџету
општине Хан Пијесак за 2019. годину у
износу од 3.300,00 КМ.
Члан 2.
Реалокација средстава из члана 1. ове Одлуке
извршиће се на сљедећи начин:
- са ПЈ 00410130- Општинска управа са
буџетске
позиције
412999остали
непоменути расходи средства се реалоцирају
на ПЈ 00410190- Остала буџетска потрошња
на буџетску позицију 419110- расходи по
судским рјешењима.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Хан Пијесак“.
Образложење
Наведена реалокација се врши због
недовољно
планираних
средстава
на
позицији 419110- расходи по судским
рјешењима (за плаћање трошкова спора ради
утврђивања права на диобу непокретности са
„Центротранс“ а.д. И. Сарајево- укупни
трошкови 4.000,00 КМ), због чега је
одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.
Број: 02-400-41/19
Дана: 04.07.2019. године
Начелник општине
Владо Остојић,с.р.

На основу члана 41. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“ број
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 59.
Статута општине Хан Пијесак („Службени
гласник општине Хан Пијесак“ број 10/17) и
члана 13.
Одлуке о извршењу буџета
општине Хан Пијесак за 2019. годину
(„Службени гласник општине Хан Пијесак“
број 29/18 и 35/19), Начелник општине
доноси
ОДЛУКУ
о одобравању реалокације (прерасподјеле)
средстава у Буџету општине
Хан Пијесак
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава у Буџету
општине Хан Пијесак за 2019. годину у
износу од 1.326,00 КМ.
Члан 2.
Реалокација средстава из члана 1. ове Одлуке
извршиће се у оквиру ПЈ 00410130Општинска управа на сљедећи начин:
- са буџетске позиције 487211- трансфери
ентитетузаписници
Пореске
управе
средства у износу од 526,00 КМ и са
буџетске позиције 487411- трансфери
фондовима- записници Пореске управе
средства у износу од 800,00 КМ реалоцирају
се на буџетску позицију 631919- остали
издаци у земљи- записници Пореске управе.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Хан Пијесак“.
Образложење

_______________________________________
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Наведена реалокација се врши због
недовољно
планираних
средстава
на
позицији 631919- остали издаци у земљизаписници Пореске управе (рјешење за
прекњижавање
Пореске
управе
за
„Центротранс“ а.д. И. Сарајево у износу од
1.800,00 КМ наплаћено на РЈП Општине Хан
Пијесак у 2017. и 2018. години, на наведеној
позицији расположиво 474,00 КМ), због чега
је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.
Број: 02-400-42/19
Дана: 04.07.2019. године
Начелник општине
Владо Остојић,с.р.
_______________________________________
На основу члана 41. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“ број
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 59.
Статута општине Хан Пијесак („Службени
гласник општине Хан Пијесак“ број 10/17) и
члана 13.
Одлуке о извршењу буџета
општине Хан Пијесак за 2019. годину
(„Службени гласник општине Хан Пијесак“
број 29/18 и 35/19), Начелник општине
доноси
ОДЛУКУ
о одобравању реалокације (прерасподјеле)
средстава у Буџету општине
Хан Пијесак
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава у Буџету
општине Хан Пијесак за 2019. годину у
износу од 2.680,00 КМ.
Члан 2.
Реалокација средстава из члана 1. ове Одлуке
извршиће се
у оквиру ПЈ 00410130Општинска управа на сљедећи начин:
-са буџетске позиције 411100- расходи за
бруто плате средства се реалоцирају на
411300- расходи за накнаде плата за вријеме

боловања који се не рефундирају (за период
април-јуни 2019. године).
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Хан Пијесак“.
Образложење
Наведена реалокација се врши због накнада
плата за вријеме боловања које се не
рефундирају
од
фондова
обавезног
социјалног осигурања које нису планиране
буџетом, због чега је одлучено као у
диспозитиву ове Одлуке.
Број: 02-400-43/19
Дана: 11.07.2019. године
Начелник општине
Владо Остојић,с.р.
_______________________________________

На основу члана 41. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“ број
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 59.
Статута општине Хан Пијесак („Службени
гласник општине Хан Пијесак“ број 10/17) и
члана 13.
Одлуке о извршењу буџета
општине Хан Пијесак за 2019. годину
(„Службени гласник општине Хан Пијесак“
број 29/18 и 35/19), Начелник општине
доноси
ОДЛУКУ
о одобравању реалокације (прерасподјеле)
средстава у Буџету општине
Хан Пијесак
Члан 1.
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Начелник општине
Владо Остојић,с.р.
_______________________________________

Члан 2.
Реалокација средстава из члана 1. ове Одлуке
извршиће се
у оквиру ПЈ 00410130Општинска управа на сљедећи начин:
-са
буџетске
позиције
511200реконструкција и санација путева на
подручју општине средства у износу од
24.402,00 КМ и са буџетске позиције 511200санација постојеће канализационе мреже и
изградња нове средства у износу од 3.178,00
КМ реалоцирају се на 487311- трансфери
Трезору Града И. Сарајево за средњу школу.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Хан Пијесак“.
Образложење
Наведена реалокација се врши због
суфинансирања
Пројекта
енергетске
ефикасности на згради Средње школе у Хан
Пијескузамјена
вањске
столарије.
Суфинансијер Пројекта је УНДП, а учешће
Општине Хан Пијесак у наведеном износу
није планирано у буџету Општине Хан
Пијесак.
У
2019.
години
неће
се
радити
саобраћајница
Л=140 м и паркинг код
Општине Хан Пијесак П=180 м2 планиране
вриједности 24.402,00 КМ, а
санација
постојеће канализационе мреже и изградња
нове коштаће мање него што је планирано
буџетом,
због чега је одлучено као у
диспозитиву ове Одлуке.
Број: 02-400-44/19
Дана: 15.07.2019. године

На основу члана 41. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“ број
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 59.
Статута општине Хан Пијесак („Службени
гласник општине Хан Пијесак“ број 10/17) и
члана 13.
Одлуке о извршењу буџета
општине Хан Пијесак за 2019. годину
(„Службени гласник општине Хан Пијесак“
број 29/18 и 35/19), Начелник општине
доноси
ОДЛУКУ
о одобравању реалокације (прерасподјеле)
средстава у Буџету општине
Хан Пијесак
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава у Буџету
општине Хан Пијесак за 2019. годину у
износу од 1.159,00 КМ.
Члан 2.
Реалокација средстава из члана 1. ове Одлуке
извршиће се
у оквиру ПЈ 00410130Општинска управа на сљедећи начин:
- са буџетске позиције 511200- санација
постојеће канализационе мреже и изградња
нове средства се реалоцирају на буџетску
позицију 511200- реконструкција и санација
путева на подручју општине.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Хан Пијесак“.
Образложење
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Наведена реалокација се врши због трошкова
пројектовања пута Џимрије-Говедарице који
нису планирани буџетом, а
санација
постојеће канализационе мреже и изградња
нове коштаће мање него што је планирано,
због чега је одлучено као у диспозитиву ове
Одлуке.
Број: 02-400-46/19
Дана: 18.07.2019. године
Начелник општине
Владо Остојић,с.р.
_______________________________________
На основу члана 41. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“ број
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 59.
Статута општине Хан Пијесак („Службени
гласник општине Хан Пијесак“ број 10/17) и
члана 13.
Одлуке о извршењу буџета
општине Хан Пијесак за 2019. годину
(„Службени гласник општине Хан Пијесак“
број 29/18 и 35/19), а на основу Захтјева за
реалокацију средстава ЈУ Центар за
омладину и спорт „Поглед“ Хан Пијесак број
56/19 од 19.07.2019.
године Начелник
општине доноси
ОДЛУКУ
о одобравању реалокације (прерасподјеле)
средстава у Буџету општине
Хан Пијесак

позицију 412332- расходи за службена
гласила,
- са буџетске позиције 411100- расходи за
бруто плате запослених средства у износу
од 836,00 КМ реалоцирају се на буџетску
позицију 412943- расходи за манифестације,
- са буџетске позиције 411100- расходи за
бруто плате запослених средства у износу
од 188,00 КМ реалоцирају се на буџетску
позицију 412934- расходи за бруто накнаде
члановима комисија и радних група.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Хан Пијесак“.
Образложење
Наведена реалокација се врши због
недовољно
планираних
средстава
на
позицијама на које се врше реалокације, због
чега је одлучено као у диспозитиву ове
Одлуке.
Број: 02-400-47/19
Дана: 19.07.2019. године
Начелник општине
Владо Остојић,с.р.
_______________________________________

Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава у Буџету
општине Хан Пијесак за 2019. годину у
износу од 1.459,00 КМ.
Члан 2.
Реалокација средстава из члана 1. ове Одлуке
извршиће се у оквиру ПЈ 00410500- Центар
за омладину и спорт „Поглед“ Хан Пијесак
на сљедећи начин:
- са буџетске позиције 412999- остали
непоменути расходи средства у износу од
435,00 КМ реалоцирају се на буџетску

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“
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број 29/18 и 35/19), Начелник општине
доноси
ОДЛУКУ
о одобравању реалокације (прерасподјеле)
средстава у Буџету општине
Хан Пијесак
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава у Буџету
општине Хан Пијесак за 2019. годину у
износу од 1.755,00 КМ.
Члан 2.
Реалокација средстава из члана 1. ове Одлуке
извршиће се
у оквиру ПЈ 00410130Општинска управа на сљедећи начин:
- са буџетске позиције 511200- санација
постојеће канализационе мреже и изградња
нове средства се реалоцирају на буџетску
позицију 511200- реконструкција објекта
спортске сале (Соколски 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“.
Образложење
Наведена реалокација се врши због набавке
лед свјетлеће рекламе за објекат Соколски
дом у Хан Пијеску, због чега је одлучено као
у диспозитиву ове Одлуке.
Број: 02-400-48/19
Дана: 22.07.2019. године
Начелник општине
Владо Остојић,с.р.
_______________________________________

На основу члана 41. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“ број
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 59.
Статута општине Хан Пијесак („Службени
гласник општине Хан Пијесак“ број 10/17) и
члана 13.
Одлуке о извршењу буџета
општине Хан Пијесак за 2019. годину
(„Службени гласник општине Хан Пијесак“
број 29/18 и 35/19), а на основу Захтјева за
реалокацију средстава ЈУ Центар за
омладину и спорт „Поглед“ Хан Пијесак број
57/19 од 22.07.2019.
године Начелник
општине доноси
ОДЛУКУ
о одобравању реалокације (прерасподјеле)
средстава у Буџету општине
Хан Пијесак
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава у Буџету
општине Хан Пијесак за 2019. годину у
износу од 1.600,00 КМ.
Члан 2.
Реалокација средстава из члана 1. ове Одлуке
извршиће се у оквиру ПЈ 00410500- Центар
за омладину и спорт „Поглед“ Хан Пијесак
на сљедећи начин:
- са буџетске позиције 411100- расходи за
бруто плате запослених средства у износу
од 1.500,00 КМ реалоцирају се на буџетску
позицију 412943- расходи за манифестације,
- са буџетске позиције 411100- расходи за
бруто плате запослених средства у износу
од 100,00 КМ реалоцирају се на буџетску
позицију 412934- расходи за бруто накнаде
члановима комисија и радних група.
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“.
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Образложење
Наведена реалокација се врши због
недовољно
планираних
средстава
на
позицијама на које се врше реалокације, због
чега је одлучено као у диспозитиву ове
Одлуке.
Број: 02-400-49/19
Дана: 23.07.2019. године
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