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Дана:  02.04.2021. године 
 
 
 На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи ( »Службени гласник РС« број 
97/16 и 36/19)  и члана 37. Статута општине Хан Пијесак (»Службени гласник општине Хан 
Пијесак« број 10/17), Скупштина општине Хан Пијесак, на сједници одржаној дана  
02.04.2021. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  
О утрошку неутрошених средстава уплаћених од Фонда солидарности  

за обнову Републике Српске  
 

I 
Неутрошена средства у износу од 76.000,00 КМ,  која су уплаћена Општини Хан 

Пијесак  дана 24.06.2020. године од стране Фонда солидарности за обнову Републике 
Српске, с циљем пружања финансијске помоћи локалним заједницама ради санације 
посљедица и потешкоћа насталих усљед ширења заразне болести изазване вирусом корона 
(укупно уплаћено 232.780,00 КМ, у 2020. години утрошено 156.450,30 КМ), утрошиће се у 
2021. години за трошкове планиране Ребалансом буџета општине Хан Пијесак.  

С обзиром на значајно смањење индиректних пореза прикупљених преко УИО 
усљед смањења привредне активности које је изазвано вирусом корона и препоруке 
Министарства финансија на Нацрт ребаланса буџета да се смање приходи од ПДВ-а, 
средства ће се дозначити на жиро рачун Трезора општине Хан Пијесак на Фонду 01 и 
утрошити за текуће трошкове планиране  Ребалансом буџета, а за које недостају средстава 
ради смањења прихода од  ПДВ-а. 

 
I I 

Остатак средстава у износу од 303,75 КМ (тренутно стање жиро рачуна за посебне 
пројекте- Фонд 05 износи  76.303,75 КМ) утрошиће се за помоћ  Дому здравља Хан Пијесак 
за трошкове горива за превоз медицинског особља на вакцинацију у Србију и превоз 
пацијената у болницу.  
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Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а објавиће се у 

„Службеном гласнику Општине Хан Пијесак“. 
 
 
 
 
 
ДОСТАВЉЕНО:                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 1.Начелнику општине,                                   
 2. Предсједнику скупштине,                                              _____________________________________ 
 3. Секретару скупштине,                                                     Кристина Стојановић, дипл.ек. 
 4. Одјељењу за упр.разв.,привр., фин. 
    и друштвене дјелатности, 
 5. Одсјеку за рачуноводству, 
 6. На оглас и  
 7. Архиви. 
 
 


