
    

Општина Хан Пијесак  

Александра Карађорђевића бр. 4 

Тел: 057 557 108 

Факс: 057 557 285 

 

29. ЈАНУАР  2021. године 

 

БРОЈ 2 

 

            На основу члана  4. став 3. Закона 

о порезу на непокретности („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 91/15) 

и члана 37. Статута општине Хан Пијесак  

(„Службени гласник општине Хан 

Пијесак“, број 10/17), Скупштина 

општине Хан Пијесак, на сједници 

одржаној дана 29.01.2021. године, 

донијела је  

  

O Д Л У К У 

О ВИСИНИ ВРИЈЕДНОСТИ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ХАН 

ПИЈЕСАК НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

           Висина вриједности непокретности 

на територији Општине Хан Пијесак 

утврђује се по зонама које су дефинисане 

Одлуком о уређењу простора и 

грађевинском земљишту („Службени 

гласник општине Хан Пијесак“ број 

24/18). 

 

Члан 2. 

  Висина вриједности 

непокретности које се налазе на 

територијама Општине Хан Пијесак, а 

нису у зонама које су дефинисане 

Одлуком о уређењу простора и 

грађевинском земљишту („Службени 

гласник општине Хан Пијесак“ број 

24/18) утврђују  се као вриједност 

непокретности на подручју  остало 

грађевинско земљиште. 

 

Члан 3. 

У оквиру подручја  осталог 

грађевинског земљишта утврђују се 

четири  ванградске зоне,које обухватају 

насељена мјеста како слиједи:  

Ванградска зона 1- обухвата:  

Подручје мјеста: Берковина, дијела Хан 

Пијесак, Јапага, Краљево поље, Крам,           

Кусаче, Караула, Мироња,Мркаљи, 

Плане, Ријеке и Трешњевац. 

Ванградска зона 2-обухвата: 

Подручје мјеста: дијела Хан Пијесак, 

Чађавица, Хан Ханић, Хан Поглед, 

Пјеновац и Поджепље. 

Ванградска зона 3–обухвата: 

Подручје мјеста: дијела Хан Пијесак, 

Брестоваче, Џимрије, Гођење, Јеловци, 

Криваче, Мало Поље, Мрков, Нерићи,  

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
  ОПШТИНЕ ХАН ПИЈЕСАК 
 

 

 

 

 

Општински одбор Хан-Пијесак 
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Невачка, Стрмница, Врабачка и 

Стоборани. 

Ванградска зона 4- обухвата: 

Подручје мјеста: дијела Хан Пијесак, 

непознато мјесто у општини  Хан 

Пијесак, Брложник, Горње Бабине, Капе, 

Равањско, Речице, Штрбовина, 

Жеравице, Рубинићи и Подкозловача. 

 

Члан 4. 

Висина вриједности непокретности 

утврђује се на дан 31.12.2020.године. 

 

Члан 5. 

Утврђује се вриједност непокретности у 

дефинисаном подручју градска 

зона 1, а како слиједи: 

 

а) вриједност грађевинског 

земљишта....................... 8,00КМ/м2 

б) вриједност пољопривредног 

земљишта........................3,50КМ/м2 

в) вриједност шумског 

земљишта........................4,15КМ/м2 

г) вриједност индустријског 

земљишта.......................4,00 КМ/м2 

д) вриједност осталог 

земљишта..................... .2,00КМ/м2 

ђ) вриједност грађевинског 

објекта-СТАН............864,00КМ/м2 

е) вриједност грађевинског објект-

КУЋА.........................756,00КМ/м2 

ж) вриједност грађевинског 

објекта-ПОСЛОВНИ 

ОБЈЕКТИ................1.080,00КМ/м2 

з) вриједност грађевинског 

објекта-

ИНДУСТРИЈ..ОБЈЕКТИ.....345,60

КМ/м2 

и) вриједност грађевинског 

објекта-ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ........... 

864,00КМ/м2 

 

Члан 6. 

 Утврђује се вриједност непокретности у 

дефинисаном подручју градска 

зона 2, а како слиједи: 

а) вриједност грађевинског 

земљишта.....................  6,67КМ/м2 

б) вриједност пољопривредног 

земљишта........................2,66КМ/м2 

в) вриједност шумског 

земљишта........................3,46КМ/м2 

г) вриједност индустријског 

земљишта...................... 3,33 КМ/м2 

д) вриједност осталог 

земљишта.....................   1,67КМ/м2 

ђ) вриједност грађевинског 

објекта-СТАН.............828,00КМ/м2 

е) вриједност грађевинског објект-

КУЋА.........................724,50КМ/м2 

ж) вриједност грађевинског 

објекта-ПОСЛОВНИ 

ОБЈЕКТИ.................1.035,00КМ/м2 

з) вриједност грађевинског 

објекта-

ИНДУСТРИЈ..ОБЈЕКТИ......331,20

КМ/м2 

и) вриједност грађевинског 

објекта-ОСТАЛИ 

ОБЈЕКТИ.................. 828,00КМ/м2 

 

Члан 7. 

 Утврђује се вриједност непокретности у 

дефинисаном подручју градска 

зона 3, а како слиједи: 

а) вриједност грађевинског 

земљишта........................5,54КМ/м2 

б) вриједност пољопривредног 

земљишта.......................2,29КМ/м2 

в) вриједност шумског 

земљишта........................2,97КМ/м2 

г) вриједност индустријског 

земљишта.......................2,77 КМ/м2 

д) вриједност осталог 

земљишта........................1,39КМ/м2 

ђ) вриједност грађевинског 

објекта-СТАН............720,00КМ/м2 
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е) вриједност грађевинског објект-

КУЋА......................693,00КМ/м2 

ж) вриједност грађевинског 

објекта-ПОСЛОВНИ 

ОБЈЕКТИ................990,00КМ/м2 

з) вриједност грађевинског 

објекта-

ИНДУСТРИЈ..ОБЈЕКТИ...316,80К

М/м2 

и) вриједност грађевинског 

објекта-ОСТАЛИ 

ОБЈЕКТИ.................792,00,КМ/м2 

 

Члан 8. 

 Утврђује се вриједност непокретности у 

дефинисаном подручју градска 

зона 4, а како слиједи: 

а) вриједност грађевинског 

земљишта.................. 4,16КМ/м2 

б) вриједност пољопривредног 

земљишта.......................1,73КМ/м2 

в) вриједност шумског 

земљишта........................2,24КМ/м2 

г) вриједност индустријског 

земљишта......................2,08 КМ/м2 

д) вриједност осталог 

земљишта.................... 1,04КМ/м2 

ђ) вриједност грађевинског 

објекта-СТАН...........720,00КМ/м2 

е) вриједност грађевинског објект-

КУЋА........................630,00КМ/м2 

ж) вриједност грађевинског 

објекта-ПОСЛОВНИ 

ОБЈЕКТИ..................900,00КМ/м2 

з) вриједност грађевинског 

објекта-

ИНДУСТРИЈ..ОБЈЕКТИ..288,00К

М/м2 

и) вриједност грађевинског 

објекта-ОСТАЛИ 

ОБЈЕКТИ.........720,00КМ/м2 

 

Члан 9. 

 Утврђује се вриједност непокретности у 

дефинисаном подручју градска 

зона 5, а како слиједи: 

а) вриједност грађевинског 

земљишта..................... 3,60КМ/м2 

б) вриједност пољопривредног 

земљишта.......................1,35КМ/м2 

в) вриједност шумског 

земљишта........................1,76КМ/м2 

г) вриједност индустријског 

земљишта.....................1,80 КМ/м2 

д) вриједност осталог 

земљишта...................... 0,90КМ/м2 

ђ) вриједност грађевинског 

објекта-СТАН.............720,00КМ/м2 

е) вриједност грађевинског објект-

КУЋА..........................630,00КМ/м2 

ж) вриједност грађевинског 

објекта-ПОСЛОВНИ 

ОБЈЕКТИ....................900,00КМ/м2 

з) вриједност грађевинског 

објекта-

ИНДУСТРИЈ..ОБЈЕКТИ...288,00К

М/м2 

и) вриједност грађевинског 

објекта-ОСТАЛИ 

ОБЈЕКТИ....................720,00КМ/м2 

 

Члан 10. 

 Утврђује се вриједност непокретности у 

дефинисаном подручју градска 

зона 6, а како слиједи: 

а) вриједност грађевинског 

земљишта.......................3,75КМ/м2 

б) вриједност пољопривредног 

земљишта.......................1,40КМ/м2 

в) вриједност шумског 

земљишта........................1,82КМ/м2 

г) вриједност индустријског 

земљишта.......................1,87 КМ/м2 

д) вриједност осталог 

земљишта....................... 0,94КМ/м2 
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ђ) вриједност грађевинског 

објекта-СТАН............720,00КМ/м2 

е) вриједност грађевинског објект-

КУЋА........................630,00КМ/м2 

ж) вриједност грађевинског 

објекта-ПОСЛОВНИ 

ОБЈЕКТИ.....900,00КМ/м2 

з) вриједност грађевинског 

објекта-

ИНДУСТРИЈ..ОБЈЕКТИ.....288,00

КМ/м2 

и) вриједност грађевинског 

објекта-ОСТАЛИ 

ОБЈЕКТИ...................720,00КМ/м2 

 

Члан 11. 

 Утврђује се вриједност непокретности у 

дефинисаном подручју осталог градска 

Земљишта ван зоне , а како слиједи: 

а) вриједност грађевинског 

земљишта..........................................

...2,25КМ/м2 

б) вриједност пољопривредног 

земљишта.......................................0,

74КМ/м2 

в) вриједност шумског 

земљишта..........................................

...........0,94КМ/м2 

г) вриједност индустријског 

земљишта..........................................

..1,13КМ/м2 

д) вриједност осталог 

земљишта..........................................

............ 0,57КМ/м2 

ђ) вриједност грађевинског 

објекта-

СТАН..................................612,00К

М/м2 

е) вриједност грађевинског објект-

КУЋА...................................535,50К

М/м2 

ж) вриједност грађевинског 

објекта-ПОСЛОВНИ 

ОБЈЕКТИ...765,00КМ/м2 

з) вриједност грађевинског 

објекта-

ИНДУСТРИЈ..ОБЈЕКТИ...244,80К

М/м2 

и) вриједност грађевинског 

објекта-ОСТАЛИ 

ОБЈЕКТИ..........612,00КМ/м2 

 

Члан 12. 

 Утврђује се вриједност непокретности у 

дефинисаном подручју ванградска 

зона 1, а како слиједи: 

а) вриједност грађевинског 

земљишта.................... 2,25КМ/м2 

б) вриједност пољопривредног 

земљишта........................1,76КМ/м2 

в) вриједност шумског 

земљишта........................2,23КМ/м2 

г) вриједност индустријског 

земљишта................... ...2,70 КМ/м2 

д) вриједност осталог 

земљишта................ ......0,56КМ/м2 

ђ) вриједност грађевинског 

објекта-СТАН.............612,00КМ/м2 

е) вриједност грађевинског објект-

КУЋА.........................535,50КМ/м2 

ж) вриједност грађевинског 

објекта-ПОСЛОВНИ 

ОБЈЕКТИ...................765,00КМ/м2 

з) вриједност грађевинског 

објекта-

ИНДУСТРИЈ..ОБЈЕКТИ......244,80

КМ/м2 

и) вриједност грађевинског 

објекта-ОСТАЛИ 

ОБЈЕКТИ....................612,00КМ/м2 

 

Члан 13 

Утврђује се вриједност непокретности у 

дефинисаном подручју ванградска 

зона 2, а како слиједи: 

а) вриједност грађевинског 

земљишта............................... 2,25КМ/м2 
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б) вриједност пољопривредног 

земљишта.......................1,47КМ/м2 

в) вриједност шумског 

земљишта........................1,85КМ/м2 

г) вриједност индустријског 

земљишта.......................2,25 КМ/м2 

д) вриједност осталог 

земљишта......................  0,56КМ/м2 

ђ) вриједност грађевинског 

објекта-СТАН.............612,00КМ/м2 

е) вриједност грађевинског објект-

КУЋА.........................535,50КМ/м2 

ж) вриједност грађевинског 

објекта-ПОСЛОВНИ 

ОБЈЕКТИ...................765,00КМ/м2 

з) вриједност грађевинског 

објекта-

ИНДУСТРИЈ..ОБЈЕКТИ...244,80К

М/м2 

и) вриједност грађевинског 

објекта-ОСТАЛИ 

ОБЈЕКТИ....................612,00КМ/м2 

 

 Члан 14. 

Утврђује се вриједност непокретности у 

дефинисаном подручју ванградска 

зона 3, а како слиједи: 

а) вриједност грађевинског 

земљишта....................... 2,25КМ/м2 

б) вриједност пољопривредног 

земљишта........................1,47КМ/м2 

в) вриједност шумског 

земљишта........................1,85КМ/м2 

г) вриједност индустријског 

земљишта.......................2,25 КМ/м2 

д) вриједност осталог 

земљишта........................0,56КМ/м2 

ђ) вриједност грађевинског 

објекта-СТАН...........612,00КМ/м2 

е) вриједност грађевинског објект-

КУЋА..........................535,50КМ/м2 

ж) вриједност грађевинског 

објекта-ПОСЛОВНИ 

ОБЈЕКТИ....................765,00КМ/м2 

з) вриједност грађевинског 

објекта-

ИНДУСТРИЈ..ОБЈЕКТИ....244,80К

М/м2 

и) вриједност грађевинског 

објекта-ОСТАЛИ 

ОБЈЕКТИ...........612,00КМ/м2 

 

Члан15. 

Утврђује се вриједност непокретности у 

дефинисаном подручју ванградска 

зона 4 и непознато мјесто у општини Хан 

Пијесак, а како слиједи: 

а) вриједност грађевинског 

земљишта...................... 2,25КМ/м2 

б) вриједност пољопривредног 

земљишта........................0,74КМ/м2 

в) вриједност шумског 

земљишта........................1,85КМ/м2 

г) вриједност индустријског 

земљишта.......................2,25 КМ/м2 

д) вриједност осталог 

земљишта......................  0,56КМ/м2 

ђ) вриједност грађевинског 

објекта-СТАН.......... 612,00КМ/м2 

е) вриједност грађевинског објект-

КУЋА.....................535,50КМ/м2 

ж) вриједност грађевинског 

објекта-ПОСЛОВНИ 

ОБЈЕКТИ.................765,00КМ/м2 

з) вриједност грађевинског 

објекта-ИНДУСТРИЈ..ОБЈЕКТИ... 

..................................244,80КМ/м2 

и) вриједност грађевинског 

објекта-ОСТАЛИ 

ОБЈЕКТИ....................612,00КМ/м2 

 

Члан 16. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“, а 

примјењиваће се од 01.01.2021. године до 

31.12.2021. године. 
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Број: 01-022-2/21 

Дана: 29.01.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

 

__________________________________ 

 

На основу члана 8. став (4) Закона 

о порезу на непокретности („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 91/15) и 

члан 37. Статута општине Хан Пијесак 

(„Службени гласник општине Хан 

Пијесак“ бр. 10/17), Скупштина општине 

Хан Пијесак, на сједници одржаној дана 

29.01.2021.  године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о утврђивању пореске стопе за 

опорезивање непокретности 

на подручју општине Хан Пијесак за 

2021. Годину 

 

I 

 Овом одлуком утврђује се пореска 

стопа која ће се примјењивати за 

опорезивање непокретности на подручју 

општине Хан Пијесак за 2021. годину у 

износу од  0,10%. 

II 

 Пореска стопа за непокретности у 

којима се непосредно обавља производна 

дјелатност утврђује се у износу од 0,07%. 

 Под непокретностима у којима се 

непосредно обавља производна 

дјелатност подразумијевају се објекти за 

производњу и објекту за складиштење 

сировина, полупроизвода и готових 

производа, уколико чине заокружену 

производну дјелатности. 

III 

 Ова одлука ступа на снагу 

наредног дана од дана  објављивања   у 

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“, а примјењиваће се од 

01.01.2021.године до 31.12.2021. године. 

Број: 01-022-3/21 

Дана: 29.01.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, 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), члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 97/16 

и 36/19) и члана 37. Статута општине Хан 

Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак“ бр. 10/17), на сједници 

одржаној дана 29.01.2021. 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 2021. годину, и служи као 

основица за израчунавање висине ренте. 
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Члан 2. 

           Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

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-

022-3/20 од 30.01.2020. године. 

Број: 01-022-4/21 

Дана: 29.012021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 50. 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  

29.01.2021. године,  донијела је 

О Д Л У К У  

 о усвајању Плана парцелације 

проширења градског гробља „Богаз“ 

 

I 

Усваја се План парцелације 

проширења градског гробља „Богаз“ у 

општини Хан Пијесак, израђен од стране 

ЈП „Дирекција за изградњу и развој 

града“ до.о. Бијељина у децембру 2020. 

године. 

II 

  План парцелације из тачке I ове 

Одлуке је јавни документ и излаже се на 

стални јавни увид код Одјељења за 

управљање развојем, привреду, 

финансије и друштвене дјелатности 

Општинске управе општине Хан Пијесак 

и биће објављен на званичној интернет 

страници Општине Хан Пијесак. 

III 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

Број: 01-022-5/21 

Дана: 29.01.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

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

Статута општине Хан Пијесак („Сл. 

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

и члана 3. Уговора о вршењу стручних 

послова у газдовању приватним шумама 

бр. 02-332-8/06 од 12.05.2006. године, 

Скупштина општине Хан Пијесак на 

сједници одржаној 29.01.2021. године, 

донијела је 

О Д Л У К У  

о усвајању Плана газдовања  шумама у 

приватној својини 

 на подручју општине Хан Пијесак за 

2021. годину 
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I 

 Скупштина општине Хан Пијесак 

усваја План газдoвања шумама у 

приватној својини на подручју општине 

Хан Пијесак за 2021. годину.  

II 

           Саставни дио ове одлуке је План 

сјече приватних шума за 2021. годину, 

План шумско-узгојних радова приватних 

шума за 2021. годину и План заштите 

приватних шума за 2021. годину.   

III 

 Ова одлука ступа на снагу осам 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

Број: 01-022-91/20 

Дана: 29.01.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

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. 
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 (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 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 

 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 амбуланта 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. 
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 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. 

 

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. 
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 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. 

 

            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. 
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 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  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. 
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  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.  

 

 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». 

Број: 01-022-6/21 

Дана: 29.01.2021. године 
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  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 6. и 21. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 124/11) и члана 36. Статута општине Хан Пијесак („Службени 

гласник општине Хан Пијесак“, број: 20/14), Скупштина општине Хан Пијесак  на  

сједници одржаној дана 29.01.2021. године, донијела је: 

П Р О Г Р А М 

ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 

 ЗА 2021. ГОДИНУ 

  

У В О Д 

Програм заједничке комуналне потрошње а посебно његова реализација уз учешће 

грађана кроз културу живљења чине 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 2021. 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, 
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9. Чишћење јавних површина у зимском периоду 

 

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 

UKUPNO 2.561,92 КМ 

 

* број чишћења Х односи се на годишњи ниво. 
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Планиране услуге трају од 31.03.2021.  до 30.11.2021. 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.  

Ред бр. Назив Јед.мјере 

(ком.) 

Количина Цијена (КМ) УКУПНО 

1. Улични сливници 17         х 1 74,36 1.264,19 

  

 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.  
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                                                           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 

 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 
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6. ЧИШЋЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 Уклањање отпадака (папири, суво грање и сл.) врши се са зелених површина  у 

периоду од 31.03.2021. године до 30.11.2021. 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 0,01 КМ/м2. Планиране 

услуге трају 6 седмица, тако да на годишњи план износи: 

                    28.050 м2  х  0,01 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. 

 Обрачун вршити по комаду. 



Страна 19           Број 2 

 

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

9. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ 

 Чишћење јавних површина, тротоара и паркинга  у зимском периоду, од 30.11. до 

31.03., по потреби и налогу надлежног органа. Чишћење се врши ручно и машински.  

Обрачун ће се вршити по норма часу по цијени од 42,73 КМ без пдв-а, односно 50,00 КМ 

са пдв-ом. 

Напомена: Ова позиција ће се радити по потреби и по налогу надлежног органа 

уписаном кроз дневник рада извршиоца радова 

               Планирана вриједност радова............... 20.000,00 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 

9.  Чишћење јавних површина у зимском периоду 17.094,00 

УКУПНО 42.735,04 

+ ПДВ 17%                      7.264,96 

СВЕУКУПНО                  50.000,00 
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Број: 01-022-7/21 

Дана: 29.01.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

 

 

 

На основу члана 53б. Изборног 

закона Републике Српске („Службени 

гласник РС“ бр. 34/02, 35/03 24/04, 9/05 

,24/12 и 109/12), члaна 116. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

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

109.  Статута општине Хан Пијесак 

(„Службени Гласник општине Хан 

Пијесак“ бр. 10/17), Скупштина општине 

Хан Пијесак, на сједници одржаној дана  

29.01.2021. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о расписивању избора за избор 

чланова Савјета мјесних заједница 

на подручју општине Хан Пијесак 

 

Члан 1. 

Овом одлуком расписују се избори 

за избор чланова Савјета мјесних 

заједница на подручју општине Хан 

Пијесак. 

 

Члан 2. 

  Избори за чланове Савјета 

мјесних заједница одржаће се дана 

14.03.2021. године (недјеља) у времену 

од 07-19 часова, за све мјесне заједнице. 

 

Члан 3. 

 Чланови Савјета мјесних 

заједница бираће се непосредним тајним 

гласањем на збору грађана, којем 

присуствује најмање 1/10 бирача 

уписаних у Централни бирачки списак 

општине Хан Пијесак који имају 

пребивалиште на подручју мјесне 

заједнице. 

Уколико на збору грађана за избор 

Савјета није присутан потребан број 

грађана, избори за Савјет у тој мјесној 

заједници поновиће се у року од 15 дана. 

Поновни избори спроводе се на 

основу кандидатских листа и извода из 

Централног бирачког списка који су 

коришћени на избору Савјета којем није 

присуствовао потребан број грађана. 

 Одлуку о понављању избора 

доноси Oпштинска изборна комисија. 

 

Члан 4. 

За  чланове Савјета мјесних 

заједница може бити кандидован и  биран 

грађанин уписан у Централни  бирачки 

списак општине Хан Пијесак са 

пребивалиштем на подручју мјесне 

заједнице за чији Савјет се кандидује. 

Састав чланова Савјета мјесне 

заједнице треба да одражава постојећу 

националну и етничку структуру на 

подручју мјесне заједнице. 

 

Члан 5. 

 Органи за спровођење избора за 

чланове Савјета мјесне заједнице су 

Општинска изборна комисија  и бирачки 

одбори. 
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Члан 6. 

 Број чланова  Савјета мјесних 

заједница је до 1000 регистрованих 

бирача пет чланова , а од 1000 до 5000 

регистрованих бирача седам чланова, 

водећи рачуна да чланови Савјета буду из 

различитих насеља у оквиру мјесне 

заједнице. 

 

Члан 7. 

За  чланове Савјета изабрани су 

они кандидати који су добили највећи  

број гласова . 

 

Члан 8. 

Средства за провођење избора ће 

се обезбиједити из буџета општине Хан 

Пијесак. 

 

Члан 9. 

 Општинска изборна комисија ће 

спровести изборе за Савјет мјесних 

заједница у складу са Изборним законом 

Републике Српске, Упуством Републчке 

изборне комисије и Статутом општине 

Хан Пијесак. 

 

Члан 10. 

Након спроведених избора и 

конституисања  Савјета мјесних 

заједница Општинска изборна комисија 

ће поднијети Извјештај о резултатима 

избора Скупштини општин Хан Пијесак. 

 

Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-8/21 

Дана: 29.01.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

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 36/19) и 

члана 37. Статута Општине Хан Пијесак 

(''Службени гласник Општине Хан 

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

Хан Пијесак, на сједници одржаној дана  

29.01.2021. године,  донијела је 

 

О Д Л У К У 

о приступању изради Плана парцелације 

дијела индустријске зоне „Мекоте“ 

 

I 

Овом Одлуком приступа се изради Плана 

парцелације дијела индустријске зоне 

„Мекоте“ (у даљем тексту: План). 

II 

 (1) План обухвата земљиште 

означено као к.п. бр. 564 к.о. Хан 

Пијесак, укупне површине 73 460м2. 

 (2) Положај и границе обухвата 

Плана приказани су на графичком 

прилогу, који је саставни дио ове одлуке.  

 

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  
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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 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 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 управљање развојем, 

привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

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  

републичком урбанистичко -

грађевинском инспектору. 

 

Број: 01-022-9/21 

Дана: 29.01.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 43. 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 36/19) и 

члана 37. Статута Општине Хан Пијесак 

(''Службени гласник Општине Хан 

Пијесак'', бр. 10/17), на приједлог 

Носиоца припреме Плана, Скупштина 

Oпштине Хан Пијесак, на сједници 

одржаној дана  29.01.2021. донијела је 

 

О Д Л У К У 

о именовању Савјета плана за израду 

Плана парцелације дијела индустријске 

зоне „Мекоте“ 

 

       I 

Именује се Савјет плана за праћење 

израде Плана парцелације дијела 

индустријске зоне „Мекоте“, вођење 

јавне расправе и усаглашавање ставова и 

интереса. 

 

II 

У Савјет плана именују се: 

1. Драган Гашевић, дипл. правник, 

2. Владимир Милановић, геометар, 
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3. Радојица Максимовић, инг. грађ. 

 

III 

Савјет Плана:  

- прати израду Плана, 

- заузима стручне ставове према 

питањима општег, привредног и 

просторног развоја подручја у 

обухвату Плана, 

- заузима стручне ставове у 

погледу рационалности и 

квалитета предложених 

планских рјешења, 

усаглашености Плана са 

документима просторног 

уређења који представља основу 

за његову израду, као и 

усаглашености Плана са 

одредбама Закона о уређењу 

простора и грађењу и другим 

прописима заснованим на 

закону. 

 

IV 

Савјет плана се именује на период 

до усвајања Плана. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-10/21 

Дана: 29.01.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу  члана 16. став 6.  

Закона систему јавних служби 

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

и 44/16 ), члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

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

Хан Пијесак, („Службени гласник 

општине Хан Пијесак“ бр. 10/17), те 

члана 18. Статута ЈУ Центра за социјални 

рад, Скупштина општине Хан Пијесак, на 

приједлог Начелника општине, на 

сједници одржаној дана  29.01.2021. 

године, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о  именовању чланова  Управног 

одбора ЈУ Центар за социјални рад 

Хан Пијесак 

 

          1. За чланове Управног одбора ЈУ 

Центар за социјални рад Хан Пијесак, на 

мандатни период од 4 (четири)  године, 

именују се:  

            1)  Небојша Видаковић 

2)  Миланка Митровић и 

            3)  Јовица Радуловић. 

        2. Предсједника управног одбора 

бира управни одбор из реда својих 

чланова.                              

        3. Ово рјешење ступа на снагу осам 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

 Скупштина општине Хан Пијесак 

расписала је Јавни конкурс за избор и 

именовање чланова Управног одбора ЈУ 

Центар за социјални рад Хан Пијесак, 

који је објављен у „Службеном гласнику 

Републике Српске“ бр. 92/20 од 

18.09.2020. године и дневном листу „Глас 

Српске“ од 16.09.2020. године. 

 Након проведеног поступка јавне 

конкуренције Комисија за избор чланова 

управног одбора ЈУ Центар за социјални 

рад Хан Пијесак, обавила је интервју са 

пријављеним кандидатима и доставила  
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Ранг листу Начелнику општине на 

разматрање и предлагање Скупштини. 

 На основу Ранг листе начелник 

општине је предложио, а Скупштина 

усвојила да се за чланове Управног 

одбора именују кандидати који се налазе 

на првом, другом и трећем мјесту ранг 

листе. 

 У складу са наведеним, а на 

основу члана 16. став 6.  Закона о 

систему јавних служби, одлучено је као у 

диспозитиву овог рјешења.  

 

 УПУСТВО О ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: Ово рјешење је коначно и 

против истог није дозвољена жалба али 

се може покренути управни спор 

подношењем тужбе Окружном суду у 

Источном Сарајеву, у року од 30 дана од 

дана достављања овог рјешења. 

Број: 01-022-11/21 

Дана: 29.01.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 37. Статута 

општине  Хан Пијесак („Службени 

гласник општине Хан Пијесак“ бр. 10/17 ) 

и члана 102. Пословника Скупштине 

општине Хан Пијесак („Службени 

гласник општине Хан Пијесак“ број 

13/17) ,  на сједници одржаној дана  

29.01.2021. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О поништењу јавног конкурса за 

избор и именовање директора ЈЗУ ДЗ „Др 

Миленко Наранчић“ Хан Пијесак 

 

I 

Поништава се јавни конкурс за 

избор и именовање директора ЈЗУ ДЗ „Др 

Миленко Наранчић“ Хан Пијесак број 01-

111-11/18 од 31.08.2018. године, објављен 

у Службеном гласнику Републике Српске 

бр. 89/18 и дневном листу Глас Српске од 

21.09.2018. године. 

 

II 

Овај Закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“. 

 

Образложење 

 

Скупштина општине Хан Пијесак 

је на сједници одржаној дана 31.08.2018. 

године, донијела Одлуку о расписивању 

поновног јавног конкурса за избор и 

именовање директора ЈЗУ ДЗ „Др 

Миленко Наранчић“ Хан Пијесак, број 01-

022-84/18, који је објављен у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ број 89/18 и 

дневном листу Глас Српске од 21.09.2018. 

године. На наведени јавни конкурс 

благовремено се пријавило 5 кандидата, 

од којих је за једног Комисија утврдила да 

не испуњава услове, а један од кандидата 

се није појавио на интервјуу, те су након 

спровођења предвиђене процедуре 

рангирана три кандидата и то Радица 

Тодоровић, Милан Боровина и Радојка 

Голијан, сви из Хан Пијеска. Скупштина 

општине Хан Пијесак је у складу са 

чланом 73. став 4. Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник Републике 

Српске“ број 106/09 и 44/15) тражила 

сагласност за именовање прворангираног 

кандидата, коју никада изричито није 

добила, те није дошло до коначног 

именовања. 

Имајући у виду наведено, као и 

дужину трајања саме конкурсне 

процедуре, Скупштина општине Хан 

Пијесак, у складу са чланом 12. став 3.  
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Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 41/03) има 

оправдане разлоге да вјерује да законски 

принципи и процедуре нису испоштовани, 

па је одлучено као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

У случају када постоје докази да 

принципи и поступци предвиђени 

Законом о министарским, владиним и 

другим именовањима нису испоштовани, 

било који члан јавности  може поднијети 

приговор.  

Приговор се подноси Скупштини 

општине Хан Пијесак у року од 8 дана од 

дана пријема овог Закључка, а копија 

приговора се доставља Омубудсмену 

Републике Српске. 

 

Број: 01-022-12/21 

Дана: 29.01.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана  7. и 8. Закона о 

министарским владиним и другим 

именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 41/03), члана 18. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“ број 68/07, 109/12 и 

44/16) и члана 37. Статута општине  Хан 

Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак“ бр. 10/17 ), Скупштина 

општине  Хан Пијесак,  на сједници 

одржаној дана 29.01.2021. године, 

донијела је  

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора ЈЗУ ДЗ „Др 

Миленко Наранчић“ Хан Пијесак 

 

I 

Расписује се Јавни конкурс за 

избор и именовање  директора ЈЗУ ДЗ „Др 

Миленко Наранчић“ Хан Пијесак 

II 

Општи и посебни услови, као и 

критеријуми за избор и именовање на 

позицију из тачке I ове Одлуке прописани 

су Статутом Дома здравља Хан Пијесак  и  

Одлуком Скупштине општине Хан 

Пијесак о утврђивању критеријума за 

избор и именовање директора ЈЗУ ДЗ „Др 

Миленко Наранчић“ 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 директора  

ЈЗУ ДЗ „Др Миленко Наранчић“ Хан 

Пијесак именована од стране Скупштине 

општине Хан Пијесак.  

V 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 
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Број: 01-022-13/21 

Дана: 29.01.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

Скупштина општине Хан Пијесак, 

на основу члана 7. Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 25/03),  члана 21.  Статута Дома 

здравља  Хан Пијесак и члана 37. Статута 

општине Хан Пијесак („Службени 

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

на сједници одржаној 29.01.2021. године,  

донијела је   

О Д Л У К У  

о утврђивању стандарда и критеријума за 

избор и именовање директора ЈЗУ ДЗ „Др 

Миленко Наранчић“ Хан Пијесак  

 

Члан 1. 

Овом Одлуком  ближе се утврђују 

стандарди и критеријуми за избор и 

именовање директора ЈЗУ ДЗ „Др 

Миленко Наранчић“ Хан Пијесак  

   Под критеријумима за избор и 

именовање из претходног става сматрају 

се: степен образовања, стручно знање, 

радно искуство, као и други услови и 

стандарди утврђени овом одлуком.  

      Члан 2. 

  Кандидати из члана 1. ове одлуке 

дужни су да испуњавају следеће услове:  

           Општи услови:  

            1. да су држављани Републике 

Српске, односно БиХ, 

        2. да су старији од 18 година, 

            3. да имају општу здравствену 

способност, 

  4. да нису отпуштени из државне 

службе на основу дисциплинске мјере на 

било којем нивоу власти у БиХ или 

ентитета у периоду од 3 године прије 

дана објављивања упражњене  позиције,     

           5. да се на њих не односи члан  IX  

1. Устава БиХ,  

                   6. да нису осуђивани за кривично 

дјело на безусловну казну затвора од 

најмање шест  мјесеци или за кривично 

дјело које га чини неподобним за 

обављање упражњене позиције,  

 7. да се против њих не води 

кривични поступак, 

 8. да не постоји сукоб интереса у 

складу са законом. 

 

            Посебни услови:  

        1. ВСС – медицинског, правног или 

економског смјера. 

        2.  Најмање три године радног 

искуства у струци, 

       3.  Успјешност у претходном раду на 

руководним пословима, 

        4.  Посједовање организационих и 

руководних способности, 

       5. Да не постоји сукоб интереса у 

вршењу функције у смислу Закона о 

сукобу интереса у институцијама Бих. 

 

Члан 3. 

  Јавни конкурс за избор и 

именовање директора расписује 

Скупштина општине у складу са Законом 

о министарским, владиним и другим 

именовањима и овом Одлуком и 

објављује се у „Службеном гласнику 

Републике Српске“ и дневном листу 

„Глас Српске“. Рок за подношење пријава 

на конкурс је 15 дана од дана 

објављивања. 
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 Поступак избора укључујући преглед 

приспјелих пријава на конкурс, интервју 

и предлагање кандидата у складу са 

утврђеним критеријима утврдиће 

Комисија за избор именована одлуком 

Скупштине општине. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“.  

 

Број: 01-022-14/21 

Дана: 25.12.2020. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 8. Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима РС (Службени гласник РС 

бр. 25/03),   Одлуке Скупштине општине 

Хан Пијесак о утврђивању критерија за 

избор и именовање директора  ЈЗУ ДЗ 

„Др Миленко Наранчић“ Хан Пијесак и 

Одлуке о расписивању  Јавног конкурса,  

Скупштина општине  Хан Пијесак,  

расписује  

 

ЈАВНИ  КОНКУРС 

за избор и именовање директора ЈЗУ ДЗ 

„Др Миленко Наранчић“ Хан Пијесак 

 

Расписује се Јави конкурс за избор и 

именовање ЈЗУ ДЗ „Др Миленко 

Наранчић“ Хан Пијесак.  

Мандат: Директор се именује на период 

од 4 (четири) године. 

Опис послова: Директор 

руководи радом Дома здравља, 

представља и заступа установу, одговара 

за законитост рада  и врши друга права и 

дужности у складу са законом и 

статутом.  

          Општи услови:  
            1. да су држављани Републике 

Српске, односно БиХ, 

        2. да су старији од 18 година, 

            3. да имају општу здравствену 

способност, 

  4. да нису отпуштени из државне 

службе на основу дисциплинске мјере на 

било којем нивоу власти у БиХ или 

ентитета у периоду од 3 године прије 

дана објављивања упражњене  позиције,     

           5. да се на њих не односи члан  IX  

1. Устава БиХ,  

                   6. да нису осуђивани за кривично 

дјело на безусловну казну затвора од 

најмање шест  мјесеци или за кривично 

дјело које га чини неподобним за 

обављање упражњене позиције,  

 7. да се против њих не води 

кривични поступак, 

 8. да не постоји сукоб интереса у 

складу са законом. 

            Посебни услови:  

        1. ВСС – медицинског, правног или 

економског смјера. 

        2.  Најмање три године радног 

искуства у струци, 

       3.  Успјешност у претходном раду на 

руководним пословима, 

        4.  Посједовање организационих и 

руководних способности, 

       5. Да не постоји сукоб интереса у 

вршењу функције у смислу Закона о 

сукобу интереса у институцијама Бих. 

         Сукоб интереса: Кандидати за 

упражњену позицију не могу обављати 

функцију у политичкој странци и не могу 

обављати дужност, активности или бити 

на положају који доводи до сукоба 

интереса у складу са Законом о 

спречавању сукоба интереса у Републици 

Српској, Законом о министарским,  
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владиним и другим именовањима РС и 

Законом о систему јавних служби.    

  Потребна документација и 

процедура: Уз пријаву на конкурс  

кандидати су дужни приложити ( у 

оргиналу или овјереној копији): увјерење 

о држављанству, родни лист, својеручно 

потписану и овјерену изјаву- за 

испуњавање општих услова из тачака 4., 

5.,  6.,  и 8., те тачака 4. и 5. посебних 

услова, диплому о завршеној стручној 

спреми, доказ о радном искуству, доказ о 

успјешности у претходном раду на 

руководним пословима. 

Доказ о општој здравственој 

спосбности и увјерење о невођењу 

кривичног поступка (обоје не старије од 6 

мјесеци) доставља кандидат предложен 

за именовање у року од 8 (осам) дана од 

дана пријема обавјештења. 

Доказ о неосуђиваности прибавља 

се по службеној дужности само за 

кандидата који буде предложен 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  

се могу доставити лично или поштом на 

адресу: Скупштина општине Хан 

Пијесак, Комисија за избор и именовање 

директора ЈЗУ ДЗ „Др Миленко 

Наранчић“ Хан Пијесак.  Рок за 

подношење пријаве 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. 

Са кандидатима који испуњавају 

услове конкурса Комисија ће обавити 

интервју, о чему ће кандидати бити 

благовремено обавијештени. 

 

Број: 01-111-2/21 

Дана: 29.01.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 9. Закона о 

министарским владиним и другим 

именовањима Републике Српске 

„(Службени гласник РС“ бр.41/03),  

Одлуке о расписивању јавног конкурса за 

избор и именовање директора ЈЗУ ДЗ „Др 

Миленко Наранчић“ Хан Пијесак и члана 

37. Статута општине Хан Пијесак („Сл. 

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

Скупштина општине Хан Пијесак, на 

сједници одржаној дана 29.01.2021. 

године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о именовању Комисије за избор  и 

именовање директора  ЈЗУ ДЗ „Др 

Миленко Наранчић“ Хан Пијесак 

 

I 

Именује се Комисија за избор и 

именовање директора ЈЗУ ДЗ „Др 

Миленко Наранчић“ Хан Пијесак по 

расписаном Јавном конкурсу,  у саставу: 

 

1. Славица Ашоња, предсједник 

2. Светлана Радуловић, члан, 

3. Наташа Гавриловић, члан, 
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4. Жарко Мировић, члан, 

5. Сара Пејановић, члан. 

 

II 

Задатак Комисије је да  размотри 

приспјеле пријаве на конкурс, сачини 

листу 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. 

Одлуку о избору директора доноси 

Скупштина општине на основу листе из 

претходног става.  

III 

 Ова Одлука ступа на осмог дана 

од дана објављивања  у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-15/21 

Дана: 29.01.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, 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 чланова 12.  и 13.   

Одлуке о извршењу буџета општине Хан 

Пијесак за 2020. годину („Службени 

гласник општине Хан Пијесак“ број 

45/19,  5/20 и 13/20), рјешавајући по 

Захтјеву за реалокацију средстава  ЈУ 

Народна библиотека „Бранко Чучак“ хан 

Пијесак, број 02-312/20 од 14.12.2020. 

године, 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  2020. 

годину у износу од  200,00 КМ.  

 

Члан 2. 

Реалокација средстава из члана 1. ове 

Одлуке извршиће се  у оквиру  ПЈ 

08180020 – народна библиотека  на 

сљедећи начин: 

- са буџетске позиције  412700- расходи 

за остале стручне услуге  средства се 

реалоцирају  се  на  буџетску позицију  

412300- расходи за режијски материјал. 

 

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 ради  

недовољно планираних средстава на 

позицији 412300,  због чега је одлучено 

као у диспозитиву ове  Одлуке. 

 

Број: 02-400-89/20 

Дана: 18.12.2020. године 

 

  Начелник општине 

              Владо Остојић, с.р. 

__________________________________ 
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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 чланова 12.  и 13.   

Одлуке о извршењу буџета општине Хан 

Пијесак за 2020. годину („Службени 

гласник општине Хан Пијесак“ број 

45/19,  5/20 и 13/20), 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  2020. 

годину у износу од  1.758,00 КМ.  

 

Члан 2. 

Реалокација средстава из члана 1. ове 

Одлуке извршиће се    на сљедећи начин: 

 са  ПЈ 0410130 – Општинска  управа са 

буџетске позиције 411410- расходи за 

новчане помоћи запосленим средства се 

реалоцирају на ПЈ 0410300- Центар за 

социјални рад на буџетску позицију 

411410- расходи за новчане помоћи 

запосленим. 

 

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 ради  

исплате помоћи у случају члана уже 

породице запосленом у ЈУ Центар за 

социјални рад што није планирано на ПЈ 

0410300,  због чега је одлучено као у 

диспозитиву ове  Одлуке. 

Број: 02-400-95/20 

Дана: 30.12.2020. године 

 

  Начелник општине 

             Слободан Ђурић, 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 чланова 12.  и 13.   

Одлуке о извршењу буџета општине Хан 

Пијесак за 2020. годину („Службени 

гласник општине Хан Пијесак“ број 

45/19,  5/20 и 13/20), 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  2020. 

годину у износу од  330,00 КМ.  

 

Члан 2. 

Реалокација средстава из члана 1. ове 

Одлуке извршиће се    на сљедећи начин: 

 са  ПЈ 0410130 – Општинска  управа са 

буџетске позиције 614129- остале текуће 

дознаке грађанима средства се 

реалоцирају на ПЈ 0410300- Центар за 

социјални рад на буџетску позицију 

416112- туђа њега и помоћ. 
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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 ради  

недовољно планираних средстава на 

буџетској позицији 416112 на ПЈ 

0410300,  због чега је одлучено као у 

диспозитиву ове  Одлуке. 

 

Број: 02-400-3/21 

Дана: 18.01.2021. године 

 

  Начелник општине 

                       Слободан Ђурић, с.р. 

 

_______________________________ 

        

 На основу члана 59. Закона о 

локалној самоуправи  („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16, 

36/19), члана 59. Статута општине Хан 

Пијесак („Службени гласник општине 

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

чланом 14. Закона о систему интерних 

финансијских контрола у јавном сектору 

Републике Српске („Службени гласник 

РС“, број 99/17) и тачкама 17. и 18. 

Упутства о начину и поступку 

успостављања и спровођења система 

финансијских управљања и контроле 

(„Службени гласник РС“, број 91/16), 

Начелник општине  доноси 

 

О Д Л У К У  

о именовању одговорног лица за 

финансијско управљање и контролу 

 

Члан 1. 

      За одговорно лице за финансијско 

управљање и контролу именује се 

Славица Ашоња, в.д. начелник Одјељења 

за управљање развојем, привреду, 

финансије и друштвене дјелатности. 

 

Члан 2. 

     Одговорно лице из члана 1. ове 

Одлуке је одговорно за: 

 

- припрему и праћење спровођења плана 

за успостављање финансијког управљања 

и контрола, 

- координацију активности за 

успостављање и развој финансијског 

управљања и контрола, 

- помоћ руководиоцу субјекта у развоју и 

утврђивању стратегије управљања 

ризицима, 

- припрему и праћење спровођења плана 

за отклањање недостатака унутрашњих 

контрола, 

- припрему полугодишњег и годишњег 

извјештаја о финансијском управљању и 

контроли, 

- извјештавање руководиоца субјекта о 

стању и развоју финансијског управљања 

и контрола, 

- сарадњу са Централном јединицом за 

хармонизацију Министарства финансија. 

 

Члан 3. 

     Овом Одлуком престаје да важи 

Одлука  бр. 02-490-17/19 од  01.07.2019. 

год.  

 

Члан 4. 
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  Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 02-490-2/21 

Дана: 11.01.2021. године 

 

  Начелник општине 

             Слободан Ђурић, с.р. 

__________________________________ 
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