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          Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А                                              

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ХАН ПИЈЕСАК  

        

                                      

Број: 01-022-6/21 

Дана: 29.01.2021. године 

 

 На основу чл. 37. Статута општине Хан Пијесак (Службени гласник општине Хан Пијеак бр. 

10/17) и члана 91.  Пословника Скупштине општине Хан Пијесак (Службени гласник општине Хан 

Пијесак бр. 13/17), Скупштина општине Хан Пијесак, на сједници одржаној дана 29.01.2021. гoдине,  

донијела је 

П Р О Г Р А М    Р А Д А  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ХАН ПИЈЕСАК ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

  Програм рада Скупштине општине Хан Пијесак за 2021. годину садржи: 

            -Послове и задатке скупштине општине који проистичу из устава, закона, статута општине, 

утврђене политике и економског развоја општине, као и друге послове и задатке у рјешавању 

питања од интереса грађана, 

            -Рокове за разматрање појединих послова и задатака, 

            -Обрађиваче и предлагаче појединих питања. 

             Скупштина општине ће разматрати и сва друга питања за која се укаже потреба и интерес. 

Због тога ће рад Скупштине бити отворен за нове иницијативе и предлоге, тако да овај програм неће 

бити препрека да сви конструктивни предлози дођу до изражаја и нађу своје мјесто у укупној 

активности Скупштине општине  Хан Пијесак за 2021. годину. 

 

 Послови и задаци предвиђени овим програмом разматраће се по периодима, и то: 

 

 Јануар-Март    

  

 1.Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на 

   подручју  општине Хан Пијесак за 2021. годину.  

(Доноси се до 31. јануара за текућу годину) 

             Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности. 

             Предлагач:  Начелник општине. 

 

          2.Одлука о висини вриједности непокретности по зонама на подручју општине Хан Пијесак. 

 (Доноси се до 31. јануара за   текућу годину). 

  Обрађивач:Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности.  

             Предлагач:Начелник општине. 

 

          3. Информација о пријављеним непокретностима са пореским рачунима и 

             и наплаћеним порезима на подручју општине Хан Пијесак. 

            Обрађивач: Пореска управа Хан Пијесак. 

            

           4.Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1м2 стамбеног 

  и пословног простора на подручју општине Хан Пијесак. 

 Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности. 

 Предлагач: Начелник општине 
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 5. Програм заједничке комуналне потрошње за 2021.годину. 

     Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности и 

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

     Предлагач:  Начелник општине. 

 

           6. Сагласност на Годишњи програм рада и финансијски план за 2021. годину 

               јавних установа, чији је основач Скупштина општине Хан Пијесак, и то: 

     ЈЗУ Дом здравља, ЈУ Центар за културу  и  спорт „Поглед“, ЈУ Ветеринарска  

               амбуланта  и ЈЗУ Апотека Хан Пијесак. 

     Управни одбор јавних установа доноси Програм рада и финансијски план,  

                а сагласност на исти даје скупштина општине као оснивач. 

                 Обрађивач: Директори наведених установа. 

 

           7. Годишњи извјештаји о пословању и годишњи обрачуни за 2020. годину 

                јавних установа чији је оснивач Скупштина општине Хан Пијесак, и то: 

                ЈЗУ Дом здравља, ЈУ Центар за културу и спорт „Поглед“, ЈУ Ветеринарска амбулант 

                а и ЈЗУ Апотека Хан Пијесак. 

                Управни одбор јавних установа разматра и усваја Извјештај о пословању и годишњи  

                 обрачун и одлуку о усвајању  доставља оснивачу. 

                Обрађивач: Директори наведених установа. 

 

           8. Извјештај о раду у органима ЈКП „Краљева Гора“ доо Хан Пијесак  за 2020. годину. 

        Обрађивач: Начелник општине. 

 

            9. Информација о  водоснабдијевању на подручју општине Хан Пијесак. 

                 Обрађивач: Директор ЈКП „Краљева Гора“ Хан Пијесак. 

            

 10. Информација о раду Правобранилаштва, Сједиште замјеника Власеница, за период од  

01.01.-31.12.2020. године               

      Обрађивач: Правобранилаштво РС, СЗ Власеница. 

  

             11. Информација о раду Завода за запошљавање РС-Биро Хан-Пијесак за  

                  2019. годину. 

                  Обрађивач: Руководилац Бироа у Хан Пијеску. 

 

             12. План утрошка средстава од накнада за воде за 2020. годину 

  Обрађивач: Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности у сарадњи са ЈКП 

„Краљева Гора“д.о.о. Хан Пијесак 

             Предлагач:Начелник општине. 

 

   13. План утрошка средстава за финанасирање посебних мјера заштите од пожара за 2020.          

годину. 

  Обрађивач: Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности у сарадњи са ТВЈ. 

             Предлагач: Начелник општине. 

 

             14. Извјештај о раду Адвоката о судским споровима за Општину Хан Пијесак, за 2020. 

годину. 

  Обрађивач: Адвокат. 
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15. Извјештај Правобранилаштва РС, СЗ Источно Сарајево, о судским споровима на дан 

31.12.2020. године. 

  Обрађивач: Правобранилаштво РС, СЗ Источно Сарајево.  

 

           16. Извјештај о раду Скупштине општине Хан Пијесак за 2020. годину 

               Обрађивач: Секретар Скупштине. 

  

17. План рада Општинске управе Општине Хан Пијесак за 2021. годину 

 Обрађивач: Начелник општине. 

 

18. Одлука о расписивању избора за избор чланова Савјета мјесних заједница на подручју          

општине Хан Пијесак. 

 Предлагач: Скупштина општине. 

                                    

   Април-Јун 

 

             1. Извјештај о извршењу буџета општине Хан Пијесак за 2020. годину. 

                Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности. 

 

             2. Извјештај о раду Начелника општине  и Општинске управе општине Хан Пијесак  

               за период   01.01.-31.12.201920. године. 

               Обрађивач: Начелник општине. 

 

3. Информација о стању привреде на подручју општине Хан Пијесак за 2020.г. 

                Обрађивач: Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности.   

 

4. Информација о стању у области пољопиривреде на подручју општине Хан Пијесак за                                

2020. годину, 

                Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности. 

 

             5. Извјештај о раду  Основне организације Црвеног крста за 2020. годину, 

    Обрађивач: Секретар ЦК. 

 

             6. Извјештај о раду Борачке организације општине Хан Пијесак за 2020. годину 

               Обрађивач: Секретар Борачке организације. 

   

             7. Информација о упису у Централни регистар предузетника са подручја 

               општине Хан Пијесак.  

               Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности. 

 

            8. Информација о стању и проблемима у области социјалног старања и  

               збрињавања   социјално угрожених лица на подручју општине Хан Пијесак за 2020. 

               Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности. 

 

            9. Информација о стању јавног реда и мира,  безбједности грађана и имовине на  

                подручју дјеловања Полицијске станице   Хан Пијесак за 2020. годину, 

                Обрађивач: Полицијска станица Хан Пијесак. 
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            10. Информација о упису ученика у школску 2021/2022. годину са освртом  

                 на материјални положај основне школе. 

                Обрађивач: Директор  Основне школе «Милан Илић Чича Шумадијски»  

 

            11. Извјештај о утрошку средстава од накнаде за воде у 2020. години. 

                Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и друштвене  дјелатности. 

 

 

12. Извјештај о утрошку средстава за финансирање посебних мјера заштите од пожара у 2020 

години. 

                Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и друштвене  дјелатности 

 

13. Извјештај о реализацији плана утрошка средстава од накнаде од продаје ШДС за 2020. 

годину. 

                Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и друштвене  дјелатности 

 

14. Извјештај о раду општинских инспекција за период од 01.01.-31.12.2020. године 

                Обрађивач: Одсјек за инспекцијске послове. 

 

15. Програм мјера за спрјечавање, сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести 

на подручју општине Хан Пијесак за 2021. годину. 

                Обрађивач: Одсјек за инспекцијске послове 

 

16. Програм мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју 

општине Хан Пијесак. 

                Обрађивач: Одсјек за инспекцијске послове. 

 

17. Годишњи план систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју 

општине Хан Пијесак . 

                Обрађивач: Одсјек за инспекцијске послове 

 

   18. Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије локалног развоја 

општине Хан Пијесак за 2020. годину. 

            Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и друштвене  дјелатности. 

 

                              

          Јули – Септембар 

 

          1. Извјештај о остварењу буџета општине за период јануар-јун 2021. године, 

             Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и друштвене  дјелатности. 

 

         2. Извјештај о раду комуналне полиције за период 01.01.-31.12.2020. године 

            Обрађивач:  Комунална полиција. 

 

         4. Извјештај о стању противпожарне заштите на подручју општине. 

            Обрађивач: Старјешина  ватрогасне јединице. 

  

         5. Извјештај о статусним питањима породица погинулих бораца, ратних 

            војних инвалида и бораца. 

            Обрађивач: Одјељење за општу управу. 

 

         6. Информација о стању у области здравствене заштите животиња на подручју 
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            општине   Хан Пијесак. 

            Обрађивач: Директор Ветеринарске амбуланте Хан Пијесак. 

  

7. Додјела признања Општине Хан Пијесак 

            Обрађивач: Комисија за награде и признања. 

 

 

9. План управљања отпадом на територији општине Хан Пијесак. 

            Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности и 

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

 

10. Одлука о отпаду општине Хан Пијесак. 

            Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности и 

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

 

        11. Одлука о избору локације за рециклажно двориште. 

 Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности и 

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

  

12. Ревидовани финансијски извјештај пословања ЈКП „Краљева Гора“  д.о.о. Хан Пијесак. 

            Обрађивач: ЈКП „Краљева Гора“ д.о.о. Хан Пијесак. 

                             

            Октобар – Децембар 

 

          1.Одлука о усвајању буџета општине за 2022. годину. 

            Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности. 

            Предлагач:  Начелник општине. 

 

          2.Одлука о извршењу буџета општине за 2022.године.  

             Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности. 

             Предлагач:  Начелник општине. 

 

          3. Програм утрошка средстава од продаје  шумских дрвних сортимената за 2022. г. 

             (доноси се уз сагласност ресорног министарства). 

             Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и друштвене  дјелатности. 

             Предлагач:  Начелник општине. 

 

          4. План инвестиција Општине Хан Пијесак за 20212. годину. 

             Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и друштвене  дјелатности. 

             Предлагач:  Начелник општине. 

 

            5.План чишћења локалних и сеоских путева у зимском периоду на подручју  

               општине   Хан Пијесак ( урбаном и ван урбаном подручју ). 

               Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности 

               Предлагач:  Начелник општине. 

 

           6. Годишњи план газовања приватним шумама за 2022. годину. 

              Обрађивач:  ШГ „Височник“ Хан Пијесак. 

 

           7. Програм рада Скупштине општине Хан Пијесак за 2022. годину. 

               Обрађивач: Секретар скупштине. 

               Предлагач:  Предсједник скупштине.  
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 8. Разрјешење због истека мандата и именовање чланова Управног одбора ЈУ Центар за 

омладину и спорт „Поглед“ Хан Пијесак. 

 Предлагач: Комисија за избор и именовање. 

 

 9. Разрјешење због истека мандата и именовање директора ЈУ Апотека Хан Пијесак.  

 Предлагач: Комисија за избор и именовање. 

 

                

         Усвајање Извода из записника са претходне сједнице је обавезна тачка дневног реда сваке 

редовне сједнице скупштине општине. 

 Одборничка питања и одговори се уврштавају у дневни ред сваке сједнице скупштине 

општине. 

 

 У складу са законским и статутарним овлаштењима Скупштина општине Хан Пијесак ће на 

својим сједницама вршити изборе и именовање и рјешавати друга питања везана за остваривање 

кадровске политике. 

                Када обрађивачи и предлагачи материјала буду обавјештени од стране секретара 

скупштине да ће се одређени материјал скупштина разматрати на првом наредном засједању, 

 они су дужни у року од 10 дана од дана обавјештавања тај материјал израдити и у писаној форми 

доставити секретару скупштине, ради припремања сједнице. 

 

 Уколико носиоци стручне обраде или предлагачи материјала за поједине сједнице не доставе 

одговарајуће материјале у року из претходног става дужни су доставити писмену информацију о 

разлозима због којих одређени материјали за одговарајућу сједницу не могу бити благовремено 

достављени. 

 О спровођењу овог програма стараће се предсједник скупштине општине који је овлаштен да 

у оправданим случајевима може промијенити рокове за претресање појединих питања. 

 Скупштинска радна тијела могу доносити сопствене програме рада који морају бити 

усклађени са овим програмом. 

 

 Овај програм ће се објавити у «Службеном гласнику општине Хан Пијесак». 

 

 

 

ДОСТАВЉЕНО:  

1.Предсједнику СО-е,                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

2.Начелнику општине,                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

3. Одјељењу за општу управу                                     _________________________                       

4.Одјељењу за привреду,                (Кристина Стојановић) 

5. Одсјек за рачуноводство,   

6. Одсјек за инспекције,                                         

7.Секретару скупштине,  

8.На оглас и  

9.Архиви. 


