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Општина Хан Пијесак  

Александра Карађорђевића бр. 4 

Тел: 057 557 108 

Факс: 057 557 285 

 

05. АПРИЛ  2021. године 

 

БРОЈ 3 

 

             

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. 

 

II 

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.  

 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
  ОПШТИНЕ ХАН ПИЈЕСАК 
 

 

 

 

 

Општински одбор Хан-Пијесак 
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III 

Ова Одлука ступа на снагу 

наредног дана од дана доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику 

Општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-26/21 

Дана: 02.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

 

__________________________________ 

 

На основу члана 31. став 1. тачка 

ђ) и члана 35. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени 

гласник РС“ број 121/12, 52/14, 103/15 и 

15/16), члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 

97/16 и 36/19) и члана 37. Статута 

општине Хан Пијесак („Службени 

гласник општине Хан Пијесак“ број 

10/17), Скупштина Oпштине Хан 

Пијесак, на сједници одржаној дана 

02.04.2021. године, донијела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У  

о усвајању Нацрта  ребаланса  буџета 

Oпштине Хан Пијесак за 2021. годину 

 

 

I                                        

              Усваја се Нацрт ребаланса  

буџета Oпштине Хан Пијесак за 2021. 

годину у износу од 4.345.119,00 КМ. 

 

II 

Саставни дио ове Одлуке је Нацрт 

ребаланса буџета општине Хан Пијесак 

за 2021. годину. 

 

III 

           Ова Oдлука ступа на снагу 

наредног дана од дана  доношења, а 

објавиће се  у „Службеном гласнику 

Општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-27/21 

Дана: 02.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

 

__________________________________ 
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На основу члана 89. тачке 8. и 9. Закона о шумама („Службени гласник РС“ број 75/08, 60/13 и 70/20), члана 37. Статута  

Општине Хан Пијесак 

 

 („Службени гласник Општине Хан Пијесак“ број 10/17) и Рјешења о давању сагласности на Приједлог измјена и допуна плана 

утрошка средстава 

 

од продаје шумских дрвних сортимената за 2020. годину Министарствa пољопривреде, шумарства и водопривреде, број 12.06.2-

332-143-1/20 

 

од 26.02.2021. године, Скупштина општине Хан Пијесак на сједници одржаној дана 02.04.2021. године, д 

о н о с и  

  

       

 
                                           ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ 

     

 

                                  Плана  утрошка средстава од накнаде од продаје шумских дрвних сортимената за 

2020. Годину 

  

       

 

Средства од накнаде од продаје шумских дрвних сортимената за 2020. годину, која су наплаћена у Буџету општине Хан Пијесак 

за 2020.  

 

 годину у износу од  1.366.503 КМ, као и неутрошена средства из  2019.  године, која су пренесена у 2020. годину у износу од  

350.972 КМ, 

 

  што укупно износи 1.717.475 КМ утрошиће се за: 

     Р. 

бр. НАМЈЕНА 

План 

2020 

измјена/ 

допуна 

Коначан 

план 2020  НАПОМЕНА 

 1 Чишћење путева од снијега 137242 -49150 88092 утрошено 

 

2 

Трошкови одржавања и функционисање заједничке комуналне 

инфраструктуре (јавна расвјета, котловнице, топловод и сл.) 82500 -12083 70417 утрошено 

 3 Текуће одржавање објеката у власништву општине 7000 -3806 3194 утрошено 
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4 

Oдржавање водоводне инфраструктуре, функционисање црпних 

постројења, одржавање канализационе мреже, уређење депоније, 

уклањање дивљих депонија 268500 0 268500 

утрошено 

266.000 КМ, 

2.500 КМ ће 

се утрошити 

у 2021. 

 

5 Средства за одржавање  објекта  Дома здравља у Хан Пијеску 164000 0 164000 утрошено 

 6 Средства за Ветеринарску амбуланту Хан Пијеску 20000 0 20000 утрошено 

 7 Повезивање руралних подручја са градом 27000 521 27521 утрошено 

 

8 

Реконструкција вјерских објеката на подручју општине и помоћи 

вјерским заједицама 12000 377 12377 утрошено 

 

9 

Помоћи породицама  погинулих бораца и борачким категоријама 

становништва и социјално угроженим категорија становништва и 

породицама са малољтном дјецом 115000 0 115000 

утрошено 

95.803 КМ, 

19.197  КМ 
ће се 

утрошити у 

2021. 

 

10 

Санација и уређење јавних  површина у мјесним заједницама општине 

Хан Пијесак, ЗОО хигијена и дератизација јавних објеката 17500 -3098 14402 утрошено 

 

11 План парцелације градског гробља 5000 0 5000 

утрошено 

1.499 КМ, 

3.501 КМ 
утрошиће се 

у 2021. 

 12 Реконструкција зграде општине- шалтер сала и опремање шалтер сале 16259 270 16529 утрошено 

 

13 

Набавка опреме и материјала за цивилну заштиту и план 

противпожарне заштите 63500 -4170 59330 утрошено 
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14 Реконстр., адаптација  и опремање градских паркова 52500 -12000 40500 

утрошено 

20.289 КМ, 

20.211 КМ 
ће се 

утрошити у 

2021.  

 15 Санација и реконструкција путева 86000 -19790 66210 утрошено 

 16 Изградња и реконструкција јавне расвјете 47200 -1071 46129 утрошено 

 17 Реконструкција  спортске сале Косово и Метохија 3000 -3000 0   

 

18 

Набавка лактофриза за чување млијека и субвенције пољопривредним 

произвођачима у сврху унапређења села 45000 80216 125216 

утрошено 

25.216 КМ, 

100.000 КМ 
ће се 

утрошити за 

субвенције у 

2021.  

 19 Реконструкција  и опремање обданишта 2925 0 2925 утрошено 

 

20 Финансирање спортских клубова и КУД-а 37000 0 37000 

утрошено 

16.260 КМ, 

20.740 КМ 
ће се 

утрошити у 

2021. 

 21 Помоћи хуманитарним удружењима 4500 0 4500 утрошено 

 

22 

Помоћ Основној школи Хан Пијесак (продужени боравак и остали 

трошкови) 684 5616 6300 утрошено 

 23 Студенстке стипендије 10000 -3250 6750 утрошено 
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24 

Пронаталитетне мјере- једнократне исплате за свако новорођено 

дијете 13000 0 13000 

утрошено 

10.200 КМ, 

2.800 КМ ће 

се утрошити 

у 2021. 

 25 Отплата банкарских кредита Општине Хан Пијесак 49200 -81 49119 утрошено 

 

26 Изградња спомен обиљежја палим борцима 16500 0 16500 

утрошено 

11.700 КМ, 

4.800 КМ ће 

се утрошити 

у 2021. 

 

27 

Реконструкција и опремање  сале Скупштине општине Хан Пијесак и 

кафе кухиње 28771 -23769 5002 утрошено 

 

28 Санација постојеће канализационе мреже и изградња нове 62500 8700 71200 

утрошено 

5.850 КМ, 

65.350 КМ 
ће се 

утрошити у 

2021.  

 

29 Санација и реконструкција водоводне мреже 10568 2432 13000 

није 

утрошено, 

13.000 КМ 
ће се 

утрошити  

2021.  

 30 Санација и реконструкција пута Поджепље и Дрмановине 5200 101 5301 утрошено 

 

31 Просторни  план Општине Хан Пијесак 20000 2016 22016 

утрошено 

16.114 КМ, 

5.902 КМ ће 

се утрошити 

у 2021. 

 32 Инсталација гријања у помоћним просторијама Дома здравља 16269 0 16269 утрошено 
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33 Саобраћајна сигнализација- семафори у Хан Пијеску 133000 -123406 9594 утрошено  

 34 Крпљење и асфалтирање ударних рупа на локалним путевима 7224 0 7224 утрошено  

 35 Опремање дјечијих игралишта 1130 0 1130 утрошено  

 

36 

Изградња водовода за села Боровине, Плане, Ријеке и Јеловци- 

пројекат 20000 -1397 18603 утрошено  

 

37 Подршка угроженим категоријама становништва- пензионерима 0 70000 70000 

70.000 КМ 
ће се 

утрошити у 

2021. 

 

38 Реконструкција Виле Карађорђевића 0 199625 199625 

199.625 КМ 
ће се 

утрошити у 

2021. 

   УКУПНО: 1607672 109803 1717475 

  

       

       

 

Ступањем на снагу ових Измјена и допуна, престаје да важи План утрошка средстава од продаје шумских дрвних сортимената 

за 2020.  

 

годину, број  01-022-84/20 од  06.11.2020. 

     

       

 

Ове Измјене и допуне ступају на снагу наредног дана од дана доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Хан 

Пијесак". 

 

Број: 01-022-28/21 

Дана: 02.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

 

__________________________________ 
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На основу члана 89. тачке 8. и 9. ЗаконНа основу Закона о шумама („Службени гласник РС“ број 75/08, 60/13 и 70/20), члана 

 

 37. Статута Општине Хан Пијесак („Службени гласник Општине Хан Пијесак“ број 10/17) и 

Рјешења о давању  

 

 

сагласности на Приједлог плана утрошка средстава од продаје шумских дрвних сортимената за 

2021. Годину 

 

 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број 12.06.2-332-260/21 од 29.03.2021. године, 

Скупштина 

 

општине Хан Пијесак, на сједници одржаној  дана 02.04.2021. године, д о н о с и  

  

     

 
ПЛАН 

   

 

утрошка средстава од накнаде од продаје шумских дрвних сортимената за 2021. годину 

  

     

 

Средства од накнаде од продаје шумских дрвних сортимената за 2021. годину, која су 

планирана у Буџету  

 

 

општине Хан Пијесак за 2021. годину у износу од  1.327.544 КМ утрошиће се за сљедеће 

намјене: 

  

     Р. 

бр. НАМЈЕНА 

План 

2021.   

 1 Чишћење путева од снијега 95000   

 

2 

Трошкови одржавања и функционисање заједничке комуналне инфраструктуре 

(јавна расвјета, котловнице) 75020   

 3 Текуће одржавање објеката у власништву општине 7000   

 

4 

Oдржавање водоводне инфраструктуре, функционисање црпних постројења, 

одржавање канализационе мреже, уређење депоније, уклањање дивљих депонија 255000   

 5 Средства за одржавање  објекта  Дома здравља у Хан Пијеску 160000   

 6 Средства за Ветеринарску амбуланту Хан Пијеску 20000   

 7 Повезивање руралних подручја са градом 40000   

 

8 

Реконструкција вјерских објеката на подручју општине и помоћи вјерским 

заједицама 6000   

 9 Суфинансирање обнове фасада стамбених зграда у МЗ Хан Пијесак 100000   
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10 Отплата банкарских кредита Општине Хан Пијесак 27900   

 

11 

Санација и уређење јавних  површина у мјесним заједницама општине Хан 

Пијесак, ЗОО хигијена и дератизација јавних објеката 17500   

 12 Санација и реконструкција путева 67970   

 13 План противпожарне заштите 2000   

 14 Набавка опреме за Општинску управу, ЦОС Поглед  и Народну библиотеку 90300   

 15 Набавка опреме- гријање за спортску дворану 40321   

 16 Субвенције пољопривредним произвођачима  15000   

 17 Реконструкција и адаптација дијела Основне школе у обданиште 13000   

 18 Суфинансирање спортских клубова и КУД-а, суфинансирање пројеката НВО 26260   

 

19 

Суфинансирање  Основне школе Хан Пијесак (текуће одржавање и остали 

трошкови) 10000   

20 Студенстке стипендије и набавка уџбеника за средњу школу 10000   

21 

Пронаталитетне мјере- једнократне исплате за свако новорођено дијете и 

Конференција беба 16700   

22 Права из социјалне заштите 29750   

23 Пројекат "Српска у срцу Европе- ритам Европе" 7000   

24 Израда Плана парцелације индустријске зоне Мекоте 7020   

25 Израда урбанистичког плана Општине Хан Пијесак 15000   

26 Израда регулационог плана Викенд Насеље  7000   

27 Набавка саобраћајне сигнализације- туристичке табле 3500   

28 Реконструкција Виле Карађођевића 150000   

29 

Помоћи породицама  погинулих бораца, РВИ  и социјално угроженим 

категоријама  становништва 13303   

  УКУПНО: 1327544   

    

    

   

1 

Број: 01-022-29/21 

Овај План ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине 

Хан Пијесак" 

Датум:02.04.2021.
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На основу члана 85. Закона о заштити 

од пожара ( »Службени гласник РС« 

број 94/19)  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 

П Л А Н 

утрошка средстава за финансирање 

посебних мјера 

 заштите од пожара за 2021. годину 

 

Средства за финансирање посебних 

мјера заштите од пожара, која су 

планирана у Буџету за 2021. годину у 

износу од 5.000 КМ,  утрошиће се за 

набавку ватрогасне опреме за 

Територијалну ватрогасну јединицу 

Хан Пијесак, као и за одржавање 

ватрогасних возила и опреме.  

 

Овај План ступа на снагу 

наредног дана од дана доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику 

Општине Хан Пијесак“. 

Број: 01-022-30/21 

Дана: 02.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

            Кристина Стојановић, с.р. 

 

__________________________________ 

На основу члана 195. став 3. Закона о 

водама („Службени гласник РС“ бр. 

50/06, 92/09 и 121/12) и члана 37. 

Статута општине Хан Пијесак 

(„Службени гласник општине Хан 

Пијесак“ бр. 10/17), Скупштина 

општине Хан Пијесак, на сједници 

одржаној дана 02.04.2021. године,  

донијела је 

 

 

 

П Р О Г Р А М 

утрошка средстава од накнада за воде 

за 2021. годину 

 

 (1) Неутрошена средства од 

накнада за воде за 2020. годину, у 

износу од 1007,75 КМ, која ће се 

ребаланасом уврстити у Буџет за 2021. 

годину и планирана средства од 

накнада за воде за 2021. годину, у 

износу од 15.000 KM што укупно 

износи 16.007,75 КМ,   утрошиће се у 

складу са чланом 195. Закона о водама, 

за израду и постављање табли за 

обиљежавање зона санитарне заштите 

изворишта Краљева Гора, у складу са 

Правилником о мјерама заштите, 

начину одређивања, одржавања и 

обиљежавања зона санитарне заштите 

и Програмом санитарне заштите 

изворишта Краљева Гора, те за 

трошкове рада и функционисања 

предузећа а све у циљу постизања 

одрживог управљања и одржавања 

система интегралног управљања 

водама на просторима општине Хан 

Пијесак, како би се обезбиједило 

континуирано водоснабдијевање 

грађанима Хан Пијеска и несметано 

фунскционисање црпних постојења. 

 

 (2) Овај Програм ступа на снагу 

даном добијања сагласности 

Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, и биће 

објављен у „Службеном гласнику 

општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-31/21 

Дана: 02.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

            Кристина Стојановић, с.р.
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На основу 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 дана 02.04. 2021. године, 

д о н о с и  

      

  
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА  ОПШТИНЕ ХАН ПИЈЕСАК 

    
            за 2021. Годину 

 A) 511100- Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката   

1. Изградња спомен обиљежја погинулим борцима 9800 

Б) Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију   

1. Реконструкција објекта Вила Карађорђевић   349625 

2. Реконструкција и адаптација дијела  Основне школе у обданиште 112286 

3. Санација постојеће канализационе мреже и изградња нове 65350 

4. Санација и реконструкција водоводне мреже- главни пројекат 13000 

5. Реконструкција и санација путева- Караула, Џимрије, Мало Поље, Кусаче 67970 

6. Инвестиционо одржавање, реконстр. и адптација градских паркова 20211 

В) 511300- издаци за набавку опреме       

1. Издаци за набавку опреме Општинска управа   10000 

2. 

Набавка путничког 

возила 

  

  75000 

3. Опремање Територијалне ватрогасне јединице   5000 

4. Набавка опреме- гријање за спортску дворану   40321 

5. Набавка опреме- саобраћајна сигнализација- туристичке табле 3500 

Г)  511700- Издаци за нематеријалну имовину   

 1. Просторни план Општине хан Пијесак   5902 

2. Урбанистички план Општине Хан Пијесак   15000 

3. 

План парцелације градског 

гробља     5000 

4. План парцелације индустријске зоне Мекоте   7020 

5. 

Регулациони план Викенд 

Насеље     7000 
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Г)  415200- капитални грантови       

1. Заједнице етажних власника- уређење фасада   100000 

2. ЈКП "Краљева Гора" за складишни простор за потребе рециклажног дворишта 70000 

      
УКУПНО: 981985 

                    Овај План ступа на снагу наредног дана од дана  доношења, а објавиће се у "Службеном   

гласнику Општине Хан Пијесак". 

    

Број: 01-022-32/21 

Дана: 02.04.2021. године 

  

  Предсједник Скупштине 

            Кристина Стојановић, с.р. 
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На основу члана 54. став 1. Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 93/06, 

86/07, 14/10, 5/12 и 58/19), члана 39. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 97/16 и 36/19) и члана 37. став 1. 

тачка 9. Статута општине Хан Пијесак 

(„Службени гласник Општине Хан 

Пијесак“, бр. 10/17) и претходно 

прибављене сагласности Министарства 

пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске број: 

12.03.5-330-926/21 од 29.03.2021. године, 

Скупштина општине Хан Пијесак на 2. 

редовној сједници одржаној 02.04.2021. 

године, д о н и ј е л а  је  

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА 

КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ  

ОПШТИНЕ ХАН ПИЈЕСАК ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком усваја се Програм 

коришћења пољопривредног земљишта 

на територији општине Хан Пијесак за 

2021. годину (у даљем тексту: Програм). 

Члан 2. 

Програм из члана 1. је саставни 

дио ове одлуке. 

Члан 3. 

 Одлука о усвајању Програма 

коришћења пољопривредног земљишта 

на територији општине Хан Пијесак за 

2021. годину заједно са Програмом 

достављају се Министарству 

пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске. 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-33/21 

Дана: 02.04.2021. 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  

02.04.2021. године, донијела је 

О Д Л У К У 

о приступању изради регулационог плана 

„Краљево насеље“ 

 

I 

Овом одлуком приступа се изради 

регулационог плана  „Краљево насеље“ 

(у даљем тексту : План).                                          

II 

(1) План обухвата земљиште 

означено као к.п. бр. 16/1, 16/3, 16/4, 21/1  

и 21/2  у к.о. Хан Пијесак и к.п. бр. 

84/1, 84/2, 86, 88, 89, 92, 93, 94, 97 у к.о. 

Јапага 
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(2) Укупна површина обухвата 

Плана чијој се изради приступа је 572728 

м2. 

(3) 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 

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. 

- Приликом израде Плана потребно је 

водити рачуна о јавном интересу и 

општим и посебним циљевима 

просторног развоја;  

-  Носилац израде Плана обавезан је 

обезбиједити усаглашеност његове 

израде са документом просторног 

уређења ширег подручја, односно да је 

у сагласности са важећим планским 

документом најближег претходног 

нивоа. 

V 

(1) Рок за израду Плана је 90 дана 

од дана закључења уговора којим ће се 

дефинисати међусобна права и обавезе 

носиоца припреме и носиоца израде 

плана. 

 (2) Носилац припреме утврђује  

мјесто, вријеме и начин излагања нацрта 

Плана на јавни увид у трајању од најмање 

30 (тридесет) дана.  

О нацрту Плана обавиће се јавна 

расправа. 

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. 

(2) Носилац израде Плана биће 

изабран у складу са Законом о јавним 

набавкама. 

IX 

(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: 01-022-34/21 

Дана: 02.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 
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            Кристина Стојановић, с.р. 

 

__________________________________ 

На основу члана 19. Закона о 

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),  и члана 37. Статута општине Хан 

Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак бр. 10/17), Скупштина 

општине Хан Пијесак, разматрајући  

Извјештај о пословању и годишњи 

обрачун ЈЗУ Дом здравља  Хан Пијесак 

за 2020. годину, на сједници одржаној 

дана 02.04.2021. године, донијела је  

ЗАКЉУЧАК  

О неусвајању извјештаја о пословању и 

годишњи обрачун ЈЗУ Дом здравља „Др 

Миленко Наранчић“ Хан Пијесак за 2020. 

годину 

 

  1. Скупштина општине Хан 

Пијесак није усвојила извјештај о 

пословању  и годишњи обрачун ЈЗУ Дом 

здравља „Др Миленко Наранчић“ Хан 

Пијесак за 2020. годину, јер није имала 

потребну скупштинску већину укупног 

броја одборника.                                                                                                                                                                                                                             

 2. Овај закључак ступа на снагу 

даном доношења, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине Хан-

Пијесак“. 

Број: 01-022-16/21 

Дана: 02.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

            Кристина Стојановић, с.р. 

 

__________________________________ 

На основу члана 19. Закона о 

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),  и члана 37. Статута општине Хан 

Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак“ бр. 10/17), Скупштина 

општине Хан Пијесак, разматрајући 

Програм рада и финансијски план ЈЗУ 

Дома здравља „Др Миленко Наранчић“ 

Хан Пијесак за 2021. године,  на сједници 

одржаној дана 02.04.2021. године, 

донијела је 

О Д Л У К У 

о  давању сагласности на Програм рада и  

финансијски план    

ЈЗУ Дом здравља „Др Миленко 

Наранчић“ Хан Пијесак за 2021. годину  

 

         I 

             Скупштина општине Хан Пијесак 

даје сагласност на Програм рада и 

финансијски план ЈЗУ Дом здравља „Др 

Миленко Наранчић“ Хан Пијесак за 2021. 

годину. 

II 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“. 

Број: 01-022-17/21 

Дана: 02.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

            Кристина Стојановић, с.р. 

 

__________________________________ 

На основу члана 19. Закона о 

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)  и члана 37. Статута општине Хан 
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Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак бр. 10/17), Скупштина 

општине Хан Пијесак, разматрајући  

Извјештај о пословању и годишњи 

обрачун ЈЗУ Апотека „Хан Пијесак“ из 

Хан Пијеска за 2020. годину, на сједници 

одржаној дана 02.04.2021. донијела је  

О Д Л У К У  

о усвајању  Извјештаја о пословању и 

годишњем обрачуну 

ЈЗУ Апотека  „Хан Пијесак“ из Хан 

Пијеска за 2020. Годину 

 

I 

 Скупштина општине Хан Пијесак 

усваја Извјештај о пословању и годишњи 

обрачуну ЈЗУ Апотека „Хан Пијесак“ из 

Хан Пијеска за 2020. годину.  

 II 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“. 

Број: 01-022-20/21 

Дана: 02.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

            Кристина Стојановић, с.р. 

 

__________________________________ 

На основу члана 19. Закона о 

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),  и члана 37. Статута општине Хан 

Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак“ бр. 10/17), Скупштина 

општине Хан Пијесак, на сједници 

одржаној дана 02.04.2021. године, 

разматрајући Програм рада и 

финансијски план ЈЗУ Апотека „Хан 

Пијесак“ из Хан Пијеска  за 2021. годину,  

донијела је 

 

О Д Л У К У  

о давању сагласности на Програм рада и  

финансијски план    

ЈЗУ  Апотека „Хан Пијесак“ из Хан 

Пијеска за 2021. годину  

 

  I 

             Скупштина општине Хан Пијесак 

даје сагласност на Програм рада и 

финансијски план Јавне здравствене 

установе Апотека „Хан Пијесак“ из Хан 

Пијеска за 2021. годину.  

II 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“. 

Број: 01-022-21/21 

Дана: 02.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

            Кристина Стојановић, с.р. 

 

__________________________________ 

На основу члана 19. Закона о 

систему јавнх 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 

члана 37. Статута општине Хан Пијесак 

(„Службени гласник општине Хан 

Пијесак, бр. 10/17), Скупштина општине 

Хан Пијесак, разматрајући Годишњи 

извјештај о пословању ЈУ Центар за 

омладину и спорт „Поглед“ Хан Пијесак 

за 2020. годину, на сједници одржаној 

дана 02.04.2021. године, донијела је  

ЗАКЉУЧАК  
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О неусвајању Извјештаја о пословањуЈУ 

Центар за омладину и спорт „Поглед“  

Хан Пијесак за 2020. годину 

 

  1. Скупштина општине Хан 

Пијесак није усвојила Извјештај о 

пословању ЈУ Центар за омладину и 

спорт „Поглед“  Хан Пијесак за 2020. 

годину, јер није имала потребну 

скупштинску већину укупног броја 

одборника.   

 2. Овај закључак ступа на снагу 

даном доношења, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине Хан-

Пијесак“. 

Број: 01-022-18/21 

Дана: 02.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

            Кристина Стојановић, с.р. 

 

__________________________________ 

На основу члана 19. Закона о 

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 

члана 37. Статута општине Хан Пијесак 

(„Службени гласник општине Хан 

Пијесак“ бр. 10/17), Скупштина општине 

Хан Пијесак, на сједници одржаној дана 

02.04.2021. године, разматрајући 

Програм рада и финансијски план ЈУ 

Центар за омладину и спорт „Поглед“  

Хан Пијесак за 2021. годину,  донијела је 

ЗАКЉУЧАК  

О неусвајању Програма рада и  

финансијског плана    

ЈУ Центар за омладину и спорт „Поглед“ 

Хан Пијесак  за 2021. годину  

 

  1. Скупштина општине Хан 

Пијесак није усвојила Програм рада и  

финансијски план   ЈУ Центар за 

омладину и спорт „Поглед“ Хан Пијесак  

за 2021. годину , јер није имала потребну 

скупштинску већину укупног броја 

одборника.                                                                                                                                                                                                                                  

 2. Овај закључак ступа на снагу 

даном доношења, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине Хан-

Пијесак“. 

Број: 01-022-19/21 

Дана: 02.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

            Кристина Стојановић, с.р. 

 

__________________________________ 

На основу члана 19. Закона о 

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)  и члана 37. Статута општине Хан 

Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак бр. 10/17), Скупштина 

општине Хан Пијесак, разматрајући  

Извјештај о пословању и годишњи 

обрачун ЈУ Центар за социјални рад Хан 

Пијесак за 2020. годину, на сједници 

одржаној дана 02.04.2021. донијела је  

О Д Л У К У  

о усвајању  Извјештаја о пословању и 

годишњем обрачуну 

ЈУ Центар за социјални рад Хан Пијесак 

за 2020. Годину 

 

I 

 Скупштина општине Хан Пијесак 

усваја Извјештај о пословању и годишњи 

обрачуну ЈУ Центар за социјални рад Хан 

Пијесак за 2020. годину.  

 II 
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 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“. 

Број: 01-022-22/21 

Дана: 02.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

            Кристина Стојановић, с.р. 

 

__________________________________ 

На основу члана 19. Закона о 

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),  и члана 37. Статута општине Хан 

Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак“ бр. 10/17), Скупштина 

општине Хан Пијесак, на сједници 

одржаној дана 02.04.2021. године, 

разматрајући Програм рада и 

финансијски план ЈУ Центар за 

социјални рад Хан Пијесак за 2021. 

годину,  донијела је 

О Д Л У К У  

о давању сагласности на Програм рада и  

финансијски план    

ЈУ Центар за социјални рад Хан Пијесак 

за 2021. годину  

 

I 

             Скупштина општине Хан Пијесак 

даје сагласност на Програм рада и 

финансијски план Јавне установе Центар 

за социјални рад Хан Пијесак за 2021. 

годину.  

II 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“. 

Број: 01-022-23/21 

Дана: 02.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

            Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

         На основу члана 2. и 7. став 1. и 2. 

Закона о комуналним таксама 

("Службени гласник Републике Српске", 

број: 4/12. и 123/20.) и члана 39. став 2. 

тачка 2. Статута општине Хан Пијесак 

("Службени гласник општине Хан 

Пијесак", број: 10/17), Скупштинна 

општине Хан Пијесак на ванредној 

сједници одржаној дана 30.03.2021. 

године,  д о н и ј е л а   ј е 

 

ОДЛУКА   О КОМУНАЛНИМ 

ТАКСАМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

ХАН ПИЈЕСАК 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се и уређују 

основни елементи система комуналних 

такси, предмет таксене обавезе, обвезник 

плаћања комуналне таксе (у даљем 

тексту: обвезник), као и ослобађања од 

плаћања комуналне таксе на подручју 

општине Хан Пијесак. 

 

Члан 2. 

Комуналне таксе плаћају се за 

коришћење права, предмета и услуга које 

су утврђене Тарифом комуналних такси, 

а која чини саставни дио ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

Комуналне таксе су приход Буџета 

општине. 

 

Члан 4. 

Обвезник комуналне таксе је корисник 

права, предмета и услуга за чије је 

коришћење прописано плаћање 

комуналне таксе у складу са Тарифом из 

члана 2. ове Одлуке. 



19 
 

 

Члан 5. 

Таксена обавеза настаје даном почетка 

коришћења права, предмета и услуга за 

чије је коришћење прописано плаћање 

комуналне таксе из члана 2. ове Одлуке. 

 

Члан 6. 

Од плаћања комуналне таксе ослобођени 

су:      

       

(1) Од плаћања комуналних такса 

ослобођени су: 

а) институције Босне и Херцеговине, 

б) органи, организације и јавне установе 

Републике Српске и јединица локалне 

самоуправе, 

в) акредитоване међународне 

организације, 

г) дипломатска и конзуларна 

представништва, 

д) удружења од јавног интереса за 

Републику Српску, а којима је то својство 

признато у складу са актом којим се 

уређује додјела и престанак статуса 

удружења од јавног интереса, 

ђ) лица којима је рјешењем надлежног 

органа признато својство члана породице 

погинулих, умрлих, несталих и 

заробљених бораца, РВИ и цивилне 

жртве рата, особе са инвалидитетом које 

имају 80% инвалидитета и особе са 

тјелесним оштећењем од 70-100%, 

родитељ или старатељ који има статус 

лица које се стара о лицу са 

инвалидитетом, односно лице којем је 

рјешењем тај статус утврђен, 

е) предузетници који, у смислу закона 

којим се уређује порез на доходак, имају 

статус малог предузетника, 

з) обвезници комуналних такса за 12 

мјесеци од регистрације. 

 

(2) Право на ослобађање у случајевима из 

става 1. тачка ђ) овог члана остварује се 

подношењем захтјева Одјељењу за 

управљање развојем, привреду, 

финансије и друштвене дјелатност 

општине Хан Пијесак, прије истека рока 

за пријављивање, односно плаћање 

таксене обавезе. 

(3) Одјељење за управљање развојем, 

привреду, финансије и друштвене 

дјелатност општине Хан Пијесак, 

рјешење о ослобађању од плаћања 

комуналне таксе доставља Пореској 

управи Републике Српске. 

 

Члан 7. 

(1) Одјељење из предходног члана ове 

Одлуке појединачним рјешењем утврђује 

обавезу плаћања комуналне таксе из 

Тарифног броја 2. 

(2) Против рејешења из става 1. овог 

члана обвезник може изјавити жалбу 

Начелнику општине у року и на начин 

прописан Законом о општем управном 

поступку. 

 

Члан 8.      

(1) Поступак утврђивања, контроле и 

наплате комуналне таксе из Тарифног 

броја 1. ове Одлуке спроводи се у складу 

са прописима којима се уређује порески 

поступак. 

(2) Обвезник комуналне таксе из става 1. 

овог члана дужан је пријавити таксену 

обавезу најкасније до 31. марта текуће 

године, а уплату извршити најкасније до 

30. јуна текуће године. 

(3) Обвезник који у току године 

региструје дјелатност за коју се плаћа 

комунална такса из Тарифног броја 1. ове 

Одлуке дужан је у року од 15 дана од 

дана почетка обављања дјелатности 

пријавити таксену обавезу сразмјерно 

броју мјесеци до краја календарске 

године и уплатити утврђени износ таксе 

најкасније до краја године.   

(4) Порески обвезник који одјави 

дјелатност у току године, а платио је 

комуналну таксу у складу са ставом 2. 
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овог члана, има право на поврат више 

уплаћеног износа таксе, сразмјерно броју 

мјесеци до краја календарске године, у 

складу са прописима којима се уређује 

порески поступак. 

 

Члан 9. 

(1) Надзор над спровођењем Тарифног 

броја 1. врши Пореска управа Републике 

Српске. 

(2) Инспекцијски надзор над 

спровођењем Тарифног броја 2. врши 

надлежни орган општине Хан Пијесак. 

 

Члан 10. 

Комуналне таксе обачунавају се и 

плаћају у складу са Тарифом комуналних 

такси, а која је саставни дио ове Одлуке. 

                                                             

Т  А  Р  И  Ф  А 

КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 

 

                                                              

Тарифни број 1. 

         За свако истакнуто пословно име 

или натпис на одредишту фирме, којим 

се означава да одређено правно или 

физичко лице обавља одређену 

дјелатност плаћа се комунална такса у 

годишњем износу, и то: 

 

1. Радне јединице предузећа које 

обављају дјелатност преноса и 

дистрибуције електричне енергије 

(електродистрибутивне пословне 

јединице и остали облици 

организовања)........................3.000,00 КМ 

 

2. Предузећа и радне јединице предузећа 

које обављају дјелатност промета нафте и 

нафтних деривата и промета 

гаса...........................................3.000,00 КМ 

 

3. Предузеће и радне јединице предузећа 

које обављају дјелатност у области узгоја 

и заштите шума, производње обле грађе, 

вађење руда и камена, предузећа 

хемијске индустрије, представништва 

иностраних фирми, производња 

алкохолних и безалкохолних пића и 

пословне јединице ових 

предузећа.................................. 900,00 КМ 

 

4. Пословне јединице 

телекомуникационих предузећа и 

предузећа ПТТ 

саобраћаја...............................1.000,00 КМ 

 

5. Пословне јединице банака, 

микрокредитних и осигуравајућих 

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

 

6. Предузећа за трговину на велико, 

друмског саобраћаја, дрвопрерађивачке 

индустрије, пословне јединице тих 

предузећа ..................................600,00 КМ 

 

7. Предузећа која се баве дјелатношћу 

трговином на мало и угоститељства, 

пословне јединице тих предузећа.......... 

.....................................................200,00 КМ 

 

8. Предузећа која обављају дјелатност у 

области инжињеринга, гређевинарства, 

пројектовања, пословне јединице тих 

предузећа и услуге у шумарству 

....................................................450,00 КМ 

 

9. Предузећа за производњу у области 

металне, електро и прехрамбене 

индустрије..................................400,00 КМ 

 

10. Предузећа која обављају дјелатност у 

области пољопривредне производње, 

текстилне индустрије, комуналне послове 

и остала непоменута предузећа, 

продавнице и пословне јединице тих 

предузећа...................................200,00 КМ 

 

11. Продавнице изван сједишта предузећа 

.....................................................150,00 КМ 
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12. Радње које обављању дјелатност 

личним радом вршећи услуге резањем 

грађе (бренте) и прераде дрвета 

.....................................................300,00 КМ 

 

13. Предузетничке трговинске радње које 

обављају дјелатност у области промета 

роба, промета лијекова и адвокатских 

услуга и предузетничке угоститељске 

радње.........................................100, 00 КМ 

 

14. Предузетничке радње које обављају 

јавни превоз, аутомеханичарске и 

аутолимарскедјелатности ............120,00 

КМ 

 

15. Предузетничке радње које обављају 

занатску дјелатност ...................25,00 КМ 

 

16. Остале непоменуте предузетничке 

дјелатности, киосци за продају штампе, 

књига и осталих публикација, покретне 

радње и такси превоз 

....................................................... 30,00КМ 

 

17. Предузетничке радње које обављају 

фризерску дјелатност, обућарску, 

ковачку и стари 

занати.........................................20,00 КМ 

 

18. За регистровано сједиште правног 

лица (канцеларија) које се налазе изван 

пословног објекта који служи за 

обављање дјелатности и за правна лица 

која су регистрована у суду, а нису 

почела обављати дјелатност (правна лица 

у припрами) ................................50,00 КМ 

 

19. Игре на срећу - лутрија, лото, 

спортска прогноза, бинго, спортске 

кладионице и томбола (сједиште, 

пословне јединице и остали 

облици)...................................2.500,00 КМ 

 

20. Репетитор предузећа мобилне 

телефоније..............................3.000,00 КМ 

 

НАПОМЕНА: 

1. Правно лице и предузетник који 

обавља дјелатност на основу одобрења 

надлежног органа дужан је да на улазу у 

сваки пословни простор гдје обавља 

дјелатност истакне пословно име. 

2. Пословним именом, у смислу ове 

Одлуке, сматра се сваки истакнути назив 

или име које упућује на то да правно или 

физичко лице обавља дјелатност. 

3. Пословно име из тачке 2. ове напомене 

идентично је називу или имену 

садржаном у одобрењу надлежног органа 

и истиче се на одговарајућој табли, чији 

се облик може прописати актом 

Скупштине општине. 

4. Ако се на једном објекту налази више 

истакнутих пословних имена истог 

обвезника, такса се плаћа само за једно 

пословно име. 

5. Пословно име истиче се најкасније 

даном почетка обављања дјелатности. 

 

   Тарифни број 2. 

За заузимање тротоара и дијела јавне 

површине испред пословних присторија 

плаћа се дневно: 

1. За постављање продајних пунктова, 

тезги, столова и слично, за један метар 

квадратни...................................... 0,20 КМ 

 

2. За постављање столова испред 

угоститељских објеката, 

посластичарница и слично, за једам метар 

квадратни, плаћа се дневно 

....................................................... 0,40 КМ 

 

НАПОМЕНА: 

Такса из тарифног броја плаћа се одмах 

ако се заузимање тротоара врши до 

мјесец дана. У противном се такса плаћа 

у једнаким мјесечним ратама до 10-ог у 

мјесецу за протекли мјесец. 

Таксу обрачунава и наплаћује надлежни 

општински орган управе. 



22 
 

Не плаћа се такса из овог Тарифног броја 

на организованим пијацама. 

 

Члан 11. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 
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важи одлука о Комуналним таксама, број: 

01-022-9/13. од 08.02.2013. године и 01-

022-100/18 од 16.11.2018. године. 

 

Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења. 

 

Број: 01-022-25/21 

Дана: 30.03.2021. 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 2021. годину („Службени 

гласник општине Хан Пијесак“ број  

1/20), 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  2021. 

годину у износу од  12.900,00 КМ.  

Члан 2. 

Реалокација средстава из члана 1. ове 

Одлуке извршиће се  у оквиру  ПЈ 

0410130 – Општинска  управа  на 

сљедећи начин: 

- са буџетске позиције  511100- изградња 

туристичке инфраструктуре- 

планинарски дом  средства се 

реалоцирају  се  на  буџетску позицију  

511200 – реконструкција  и  адптација  

дијела  Основне  школе у обданиште. 

Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за управљање развојем, 

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  

израде пројектне документације за 

реконструкцију и адаптацију дијела 

Основне школе Хан  Пијесак у 

обданиште,  због чега је одлучено као у 

диспозитиву ове  Одлуке. 

Број: 02-400-2/21 

Дана: 15.01.2021. 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 
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Пијесак за 2020. годину („Службени 

гласник општине Хан Пијесак“ број 

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

захтјеву ЈУ Центар за омладину и спорт 

„Поглед“ хан Пијесак, број 05/20 од 

25.01.2021. 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  161,00 КМ.  

Члан 2. 

Реалокација средстава из члана 1. ове 

Одлуке извршиће се    у оквиру ПЈ 

0041500- ЈУ Центар за опмаладину и 

спорт „Поглед“ на сљедећи начин: 

 - са буџетске позиције 411200- расходи 

за топли оброк средства у износу од  

20,00 КМ  реалоцирају се на  буџетску 

позицију  411100- расходи за бруто плате 

и 

са буџетске позиције   411200- расходи за 

топли оброк средства у износу од  141,00 

КМ  реалоцирају се на  буџетску 

позицију  412790- расходи за стручне 

услуге. 

Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за управљање развојем, 

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 

позицијама 411100 и 412790,  због чега је 

одлучено као у диспозитиву ове  Одлуке. 

Број: 02-400-8/21 

Дана: 25.01.2021. 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 члана 12. тачка (3)  

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  8.987,00 КМ.  

Члан 2. 

Реалокација средстава из члана 1. ове 

Одлуке извршиће се на сљедећи начин: 
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1.   у оквиру  ПЈ 0410130 – Општинска  

управа: 

- са буџетске позиције  412141- расходи 

за закуп земљишта- путни појас  средства 

у износу од  618,00 КМ  реалоцирају  се  

на  буџетску позицију  412300- расходи 

за режијски материјал и средства у 

износу од  70,00 КМ на буџетску 

позицију 487211- трансфери ентитету- 

записници пореске управе, 

- са буџетске позиције 411100- расходи за 

бруто плате запослених средства у износу 

од 1.120,00 КМ реалоцирају се на 

буџетску позицију 638100- издаци за 

накнаде плата које се рефундирају, 

- са буџетске позиције 415213-1- 

спортски клубови средства у износу од 

1.080,00 КМ реалоцирају се на буџетску 

позицију 415217- Основна школа, 

- са буџетске позиције  511700- План 

парцелације градског гробља средства у 

износу од  1.499,00 КМ реалоцирају се на 

буџетску позицију 631311- издаци по 

основу датих  аванса у земљи (за 

незатворени дио аванса за План 

парцелације градског гробља који ће се 

затворити у наредној години), 

2. између ПЈ 00410110- Скупштина 

општине и  ПЈ 00410130- Општинска 

управа: 

- са потрошачке јединице  00410130- 

Општинска управа са  буџетске позиције  

411100- расходи за бруто плате 

запослених средства у износу од  3.000.00 

КМ реалоцирају се на ПЈ 00410110- 

Скупштина општине на буџетску 

позицију 412934- расходи за бруто 

накнаде чланова комисија и радних група 

и 

- са потрошачке јединице 00410110- 

Скупштина општине са буџетске 

позиције 412935- накнаде скупштинским 

одборницима средства у износу од 

1.600,00 КМ реалоцирају се на ПЈ 

00410130- Општинска управа на буџетску 

позицију 487300- трансфери ЈЛС  (за 

средњу школу одјељење Хан Пијесак). 

Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за управљање развојем, 

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 

позицијама на које се врше реалокације,  

због чега је одлучено као у диспозитиву 

ове  Одлуке. 

Број: 02-400-9/21 

Дана: 25.01.2021. 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 
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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  380,00 КМ.  

Члан 2. 

Реалокација средстава из члана 1. ове 

Одлуке извршиће се  у оквиру ПЈ 

0041300- центар за социјални рад   на 

сљедећи начин: 

 са буџетске позиције 411200- расходи за 

бруто накнаде запослених средства се 

реалоцирају на буџетску позицију 

416300- дознаке пружаоцима услуга 

социјалне заштите. 

Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за управљање развојем, 

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 416300 на ПЈ 

0410300,  због чега је одлучено као у 

диспозитиву ове  Одлуке. 

Број: 02-400-11/21 

Дана: 26.01.2021. 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 2021. годину („Службени 

гласник општине Хан Пијесак“ број  

1/20), 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  2021. 

годину у износу од  10.520,00 КМ.  

Члан 2. 

Реалокација средстава из члана 1. ове 

Одлуке извршиће се  у оквиру  ПЈ 

0410130 – Општинска  управа  на 

сљедећи начин: 

- са буџетске позиције  511200- санација 

реконструкција и путева на подручју 

општине  средства у износу од 3.500,00 

КМ се реалоцирају на буџетску позицију 

511377- издаци за набавку остале 

специјалне опреме- саобраћајна 

сигнализација и средства у износу од 

7.020,00 КМ се реалоцирају на буџетску 

позицију 511700- издаци за набавку 

Плана парцелације индустријске зоне 

Мекоте.  

Члан 3. 
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За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за управљање развојем, 

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  

набавке и постављања  саобраћајне 

сигнализације- туристичких табли на 

двије локације у Хан Пијску и  израде 

Плана парцелације индустријске зоне 

Мекоте, што није планирано буџетом за 

2021. годину,  због чега је одлучено као у 

диспозитиву ове  Одлуке. 

Број: 02-400-14/21 

Дана: 01.02.2021. 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 2021. годину („Службени 

гласник општине Хан Пијесак“ број  

1/20), 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  2021. 

годину у износу од  5.000,00 КМ.  

Члан 2. 

Реалокација средстава из члана 1. ове 

Одлуке извршиће се  у оквиру  ПЈ 

0410130 – Општинска  управа  на 

сљедећи начин: 

- са буџетске позиције  511100- изградња 

туристичке инфраструктуре- 

планинарски дом  средства се 

реалоцирају  се  на  буџетску позицију  

511700 – план парцелације градског 

гробља 

Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за управљање развојем, 

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  

израде плана парцелације градског 

гробља који није завршен у 2020. години,  

због чега је одлучено као у диспозитиву 

ове  Одлуке. 

Број: 02-400-16/21 

Дана: 24.02.2021. године 

 

  Начелник општине 

            Слободан Ђурић, с.р. 

 

__________________________________ 

С А Д Р Ж А Ј 
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