
    

Општина Хан Пијесак  

Александра Карађорђевића бр. 4 

Тел: 057 557 108 

Факс: 057 557 285 

 

26. АПРИЛ  2021. године 

 

БРОЈ 4 

 

             

На основу члана 31. став 1. тачка 

з) 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 

22.04.2021. године, донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У  

о усвајању Ребаланса  буџета Oпштине 

Хан Пијесак за 2021. годину 

 

I                                        

         Усваја се Ребаланс  буџета Oпштине 

Хан Пијесак за 2021. годину у износу од 

4.345.119,00 КМ.  

 

II 

        Саставни дио ове Одлуке је Ребаланс   

буџета општине Хан Пијесак за 2021. 

годину. 

 

 

III 

        Ова Oдлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања  у „Службеном 

гласнику Општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-42/21 

Дана: 22.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16 и 

36/19), члана 33. став (2) и члана 35. став 

(2) Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број 121/12, 52/14, 

103/15 и 15/16)  и члана 37. Статута 

општине Хан Пијесак (“Службени 

гласник општине Хан Пијесак“  број 

10/17), Скупштина општине Хан Пијесак,  

на сједници одржаној дана  22.04.2021. 

године, донијела    је 

 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
  ОПШТИНЕ ХАН ПИЈЕСАК 
 

 

 

 

 

Општински одбор Хан-Пијесак 
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ОДЛУКУ 

о измјенама и допунама Одлуке о 

извршењу буџета општине   

Хан Пијесак за 2021. годину 

 

Члан 1. 

          У Одлуци о  извршењу буџета 

општине  Хан Пијесак за 2021. годину  

(„Службени гласник Општине Хан 

Пијесак“ број  1/21),  у члану  1. став  (2) 

послије ријечи:  „Одлуком о усвајању  

буџета  општине Хан Пијесак за 2021. 

годину“  додаје се запета и ријечи: 

„односно Одлуком о усвајању Ребаланса  

буџета општине Хан Пијесак за 2021. 

годину“. 

 

Члан 2. 

  У члану 2. став (3) умјесто тачке 

на крају текста ставља се запета и додају 

ријечи: „односно Одлуком о усвајању 

Ребаланса  буџета Општине Хан Пијесак 

за 2021. годину.“ 

 

Члан 3. 

 У члану 5. умјесто тачке на крају 

текста ставља се запета и додају ријечи: 

„односно према усвојеном Ребалансу  

буџета.“ 

 

Члан 5. 

У члану 20. тачка (1) умјесто „8.000,00 

КМ“  треба да стоји „7.786,00 КМ“. 

 

Члан 6. 

            Члан  22. мијења се и гласи: 

           „Уколико су другим актима 

прописани новчани издаци из Буџета који 

се разликују од планираних износа по 

овој Одлуци или по Одлуци о усвајању 

буџета општине Хан Пијесак за 2021. 

годину, односно по Одлуци о усвајању 

Ребаланса буџета општине Хан Пијесак 

за 2021. годину, примјењују се одредбе и 

планирани износи утврђени овим 

одлукама.“ 

 

Члан 7. 

             Ова Oдлука ступа на снагу осмог 

дана од дана  објављивања   у 

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“. 

 

Број: 01-022-43/21 

Дана: 22.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 

26., а у вези са чланом 52. став 1.  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 бр. 10/17), Скупштина 

Општине Хан Пијесак на сједници 

одржаној дана 22.04.2021. године, д о н и 

ј е л а   ј е 
 

ПОСЛОВНИК 

О ИЗМЈЕНИ ПОСЛОВНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ХАН 

ПИЈЕСАК 

 

Члан 1. 

У Пословнику Скупштине 

општине Хан Пијесак („Службени 

гласник општине Хан Пијесак“, број  

13/17, 34/19 и 11/20) члан 61. мијења се и 

гласи: 

 

„                                                              

61. 

Сједнице Скупштине сазивају се 

електронским или писаним путем. 
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Позив за сједницу упућује се 

одборницима, начелнику општине, 

начелницима одјељења и осталим 

учесницима, најмање седам дана прије 

одржавања сједнице, а садржи приједлог 

дневног реда, вријеме и мјесто 

одржавања сједнице. 

Уз позив за сједницу доставља се 

и материјал по предложеним тачкама 

дневног реда, електронским или писаним 

путем.  

Предсједник Скупштине сазива 

ванредну сједницу у року краћем од 

седам дана, а дневни ред за ову сједницу 

може се предложити на самој сједници, у 

складу са околностима које налажу 

сазивање ванредне сједнице. 

Предсједник Скупштине на 

почетку сједнице саопштава разлоге 

сазивања ванредне сједнице.“ 

 

Члан 2. 

Овај Пословник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Хан 

Пијесак“. 

 

Број: 01-022-41/21 

Дана: 22.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члна 4. и 24. Закона о 

административним таксама („Слижбени 

гласник Републике Српске“, број: 11/11., 

103/11., 67/13. и 123/20.), члана 39. став 2. 

тачка 2.  Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“; 

број: 97/16.)  и члана 37. Статута 

општине Хан Пијесак („Службени 

гласник општине Хан Пијесак“, број: 

10/18.), Скупштина општине Хан  

Пијесак, на сједници одржаној 22.04. 

2021. Године, донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ОПШТИНСКИМ 

АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

 

I 

Овом Одлуком прописује се и уређује 

наплата општинске административне 

таксе за списе и радње у управним и 

другим стварима у поступку код органа 

локалне самоуправе – Општинске управе 

општине Хан Пијесак. 

 

II 

Списи и радње за које се плаћа такса, као 

и висина таксе, утврђују се таксеном 

тарифом, која је саставни дио ове одлуке. 

Такса се може наплатити само ако је 

прописана таксеном тарифом. 

 

III 

Таксени обвезник (у даљем тексту: 

обвезник) је лице по чијем се захтјеву 

поступак покреће, односно врше радње 

предвиђене таксеном тарифом. 

Ако за исту таксу постоје два или више 

обвезника, њихова обавеза је солидарна. 

 

IV 

Ако таксеном тарифом није другачије 

прописано, таксена обавеза настаје: 

а) за писмене поднеске – у тренутку када 

се предају, а за усмено саопштење које се 

даје на записник – у тренутку кад се 

записник сачини, 

б) за рјешења, дозволе и друге исправе – 

у тренутку подношења захтјева, односно 

поднеска за 

њихово издавање, 
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в) за управне радње – у тренутку 

подношења захтјева за извршење тих 

радњи. 

Такса се плаћа у тренутку настанка 

таксене обавезе. 

 

V 

Ако је таксеном тарифом прописано да се 

такса плаћа према вриједности предмета, 

као основица за обрачунавање таксе 

узима се вриједност означена у поднеску 

или исправи. 

VI 

Ако се исправа за коју се плаћа такса по 

захтјеву странке издаје у два или више 

примјерака, за други и сваки наредни 

примјерак плаћа се такса као за препис 

или овјеру преписа. 

 

VII 

Службено лице које прима таксиран 

поднесак дужно је поништити 

налијепљену таксу. 

Ако је такса уплаћена накнадно, 

поништава је службено лице органа које 

доноси рјешење или другу исправу за 

коју се плаћа такса. 

Такса се поништава штамбиљом 

''поништено'', а у случају да то није 

мoгуће – такса се поништава потписом 

службеног лица из ст. 1. и 2. овог члана. 

У рјешењу или другој исправи за коју је 

такса плаћена мора се означити да је 

такса плаћена, у којем износу и по којем 

тарифном броју. 

У исправама које се издају без таксе мора 

се означити у коју сврху се издају и на 

основу којег прописа су ослобођене од 

таксе. 

Таксе се плаћају у административним 

таксеним маркама јединствене емисије, 

или у готовом новцу налогом на рачун 

Буџета Општине. 

Таксени обвезник је дужан да приложи 

одговарајући доказ да је таксу платио 

(уплатница). 

VIII 

Ако обвезник не плати таксу (непосредно 

или поштом) за поднесак који није 

таксиран, органи који одлучују по 

захтјеву писменом опоменом упозориће 

обвезника, који је дужан да плати таксу у 

року од осам дана од дана пријема 

опомене и истовремено ће га упознати са 

посљедицама неплаћања таксе. 

 

IX 

Ако у остављеном року из тачке 8. ове 

одлуке обвезник не плати таксу, органи 

који одлучују по 

захтјеву затражиће од Пореске управе 

Републике Српске (у даљем тексту: 

Пореска управа) да у складу са 

прописима којима се уређује порески 

поступак наплати таксу принудним 

путем. 

X 

Ако обвезник има пребивалиште, 

односно сједиште у иностранству, а таксу 

није платио у тренутку настанка обавезе, 

наплата таксе извршиће се прије уручења 

акта којим је поступак окончан или је 

извршена управна радња. 

 

XI 

Од плаћања таксе ослобођени су: 

а) Република Српска и јединице локалне 

самоуправе, 

б) фондови и установе у области 

образовања, науке, културе, физичке 

културе и  социјалне заштите за списе и 

радње у вези са обављањем своје 

дјелатности, 

в) организације Црвеног крста, 

г) правна лица основана ради борбе 

против алкохолизма, наркоманије и 

других облика  зависности, рака и  
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дистрофије-за списе и радње у вези са 

обављањем своје дјелатности, 

д) правна лица основана за заштиту лица 

са физичким и психичким недостацима и  

поремећајима за списе и радње у вези са 

обављањем своје дјелатности, 

ћ) савези глувих и савези слијепих и 

њихове организације у пословима у вези 

са  рехабилитацијом глувих и слијепих, 

е) инвалидске организације, осим у 

пословима у вези са вршењем привредне  

дјелатности, 

ж) инвалиди рата, инвалиди рада и 

цивилне жртве рата за списе и радње у 

вези са школовањем у свим школама, 

з) инвалиди који су ослобођени плаћања 

годишњих накнада за употребу моторних  

возила у поступку стручног прегледа тих 

возила ради регистрације, 

и) лица која нису у радном односу за 

пријаву на конкурс за заснивање радног 

односа, 

ј) грађани за списе и радње у вези са 

остваривањем и заштитом права из 

радног односа, 

к) ученици и студенти за све списе и 

радње у вези са школовањем до 

навршених 26 година живота, 

л) ватрогасна друштва и ватрогасне 

јединице, 

љ) радиоаматери учлањени у Савез 

радиоаматера Републике Српске, 

м) страна дипломатска и конзуларна 

представништва у вези са обављањем 

дипломатских и конзуларних послова, 

под условом реципроцитета и 

н) грађани који поклањају своју имовину 

у корист Републике или се одричу права  

власништва као и за пренос власништва. 

 

XII 

Такса се не плаћа за: 

а) списе и радње у поступцима који се 

воде по службеној дужности, 

б) поднеске упућене органима за 

представке и притужбе, 

в) молбе и помиловања и рјешења по тим 

молбама, 

г) списе и радње у поступку за поврат 

неправилно наплаћених даџбина, 

д) списе и радње у поступку за 

састављање и исправку бирачких 

спискова и спискова за кандидовање, 

ђ) списе и радње у поступку усвојења и у 

поступку за постављање стараоца, 

е) списе и радње у поступку за 

остваривање законом признатих 

пореских олакшица, 

ж) списе и радње за додјелу социјалне 

помоћи и за остваривање других облика 

социјалне заштите, 

з) списе и радње у поступку за 

остваривање права бораца, 

и) списе и радње у поступку за 

остваривање права породица погинулих 

бораца, а у сврху рјешавања социјалних, 

здравствених, стамбених и потреба 

преквалификације, доквалификације и 

осталог школовања, 

ј) списе и радње у поступку остваривање 

права инвалида, 

к) списе и радње у поступку остваривања 

права на пензију и права из здравствене 

заштите, 

л) списе и радње у поступку оснивања 

ватрогасних друштава и њихових 

јединица, 

љ) списе и радње у поступку за 

остваривање права носилаца одликовања, 

м) списе и радње у поступку за 

остваривање права на додатак за дјецу, 

н) списе и радње у вези са пријемом 

поклон – пакета од добротворних 

организација из иностранства, ако су 

упућени добротворним организацијама у 

Републици Српској, 

њ) списе и радње у вези са војним 

евиденцијама, 
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о) списе и радње у вези са признавањем 

права на повлашћену вожњу грађанима 

којима то право 

припада по важећим прописима, 

п) списе и радње у поступку 

подржављења некретнина по основу 

национализације, експропријације, 

арондације, комасације и других видова 

подржављења, 

р) списе и радње у поступку оснивања 

установа социјалне заштите, 

с) оригинале диплома, свједочанстава и 

других исправа о завршеном школовању 

или класификацији, осим њихових 

дупликата и превода, 

т) списе и радње у вези са заштитом 

споменика културе, 

ћ) списе и радње у поступку за сахрану 

умрлих, 

у) списе и радње у поступку за 

исправљање грешака у управним и 

другим актима, 

ф) све врсте пријава и увјерења о 

регистрацији и одјави регистрације 

пословних субјеката, 

х) списе и радње у поступку усклађивања 

евиденција пореских обвезника код 

Пореске управе, 

ц) захтјеве, молбе, приједлоге и пријаве и 

ч) изводе, увјерење или потвде. 

 

XIII 

Од плаћања таксе, поред ослобађања 

утврђених тачком XI и XII ове одлуке, 

ослобођени су: 

а) грађани слабог имовног стања односно 

социјално угрожена лица, 

б) лица којима је, рјешењем надлежног 

органа, признато својство члана породице 

погинулих, умрлих, несталих или 

заробљених бораца, у поступцима за 

остваривање својих права, 

в) пријаве и уписи у матичне књиге, 

г) представке и притужбе грађана. 

 

XIV 

Грађанима слабог имовног стања 

односно социјално угроженим лицима, у 

смислу тачке XIII. ове одлуке, сматрају 

се лица којима је утврђено право на 

сталну новчану помоћ или право на 

новчану накнаду за помоћ и туђу његу, у 

складу са Законом о социјалној заштити 

и другим прописима, а на основу 

увјерења Центра за социјални рад. 

 

XV 

На остала ослобађања од плаћања 

административне таксе, као и на друга 

питања која нису регулисана овом 

одлуком, примјењиваће се одредбе 

Закона о административним таксама. 

 

XVI 

За списе и радње код органа локалне 

самоуправе – Општинске управе општине 

Хан Пијесак, таксе се плаћају по 

слиједећој Tарифи општинских 

административних такси. 

 

Т А Р И Ф А 

општинских административних такса 

 

I –РЈЕШЕЊА И ЖАЛБЕ 

 

Тарифни број 1. 

1. За сва рјешења за која није прописана 

посебна 

такса..............................................10,00 КМ 

2. за рјешења о промјени личног имена 

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

3. за рјешења о накнадним уписима у 

матичне књиге.............................10,00 КМ 

4. За жалбу против рјешења, која доносе 

општински орган управе,организације и 

друга правна лица из тачке I ове одлуке 

.......................................................10,00 КМ 

НАПОМЕНА: 
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Ако се доноси једно рјешење по захтјеву 

више лица, таксу по овом тарифном броју 

плаћа свако лице коме се уручује 

рјешење. 

Тарифни број 2. 

За списе и радње у вези са регистрацијом 

предузетника плаћају се таксе у 

сљедећим износима: 

1. За 

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

2. За промјене података уписаних у 

регистар...................................... 20,00 КМ 

3. За престанак обављања 

дјелатности...................................10,00 КМ 

4. За припремне 

радње.............................................10,00 КМ 

5. За резервацију пословног имена која 

обухватарегистрацију и 

брисањe........................................ 15,00 КМ 

6. Одобрење за стицање статуса старог 

заната,умјетничког заната односно 

домаће радиности....................... 30,00 КМ 

7. Одобрење за ослобађање од плаћања 

комуналне таксе......................... 10,00 КМ 

8. Рјешење о категоризацији 

угоститељских објеката ..............20,00 КМ 

НАПОМЕНА: Ако се захтјев у вези са 

регистрацијом из тачке 1. – 5. подноси 

електронским путем, износ таксе умањује 

се за 50 %. 

Тарифни број 3. 

На захтјев грађана за добијање 

сагласности за увоз и куповину возила,  

машина и других средстава за рад, плаћа 

се такса, и то: 

1. за машине и друга средства за рад 

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

2. за путничка возила 

......................................................25,00 КМ 

3. за комби моторна возила 

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

4. за теретна моторна возила до 10 Т 

...................................................... 45,00 КМ 

5. за теретна моторна возила преко 10 Т и 

аутобусе ...................................... 60,00 КМ 

6. за остале сагласности за које није 

прописана посебна такса 

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

 

Тарифни број 4. 

Одобрење за продужено радно 

вријеме........................................100,00 КМ 

Одобрење за пригодно радно 

вријеме........................................ 20,00 КМ 

 

Тарифни број 5. 

Добијање лиценце превозника (такси 

возило) 

.......................................................10,00 КМ 

Одобрење за вршење превоза за властите 

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

Издавање легитимације такси 

возачима........................................10,00 КМ 

За овјеру реда вожње за превоз путника у 

друмском саобраћају за предузећа , друга 

правна и физичка лица 

.......................................................50,00 КМ 

За књигу путних листова за обављање 

превоза лица у друмском саобраћају 

..................................................... 10,00 КМ 

 

Тарифни број 6. 

За издавање рјешења о пољопривредној 

сагласности..................................20,00 КМ 

Процјена штете у 

пољопривреди.............................20,00 КМ 

Одобрење за смјештај покретног 

пчелињака.....................................10,00 КМ 

 

 

III – ОВЈЕРЕ, ПРЕПИСИ И ПРЕВОДИ 

 

Тарифни број 7. 

За овјеру потписа, рукописа и преписа: 

1. за овјеру сваког потписа 

.........................................................3,00 КМ 
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2. за овјеру рукописа или за овјеру 

преписа од сваког полутабака оригинала 

.........................................................3,00 КМ 

3. за овјеру рукописа или оверу копија и 

преписа ако има више од једног 

полутабака оригинала плаћа се, поред 

основне таксе за један полутабак, 

додатни износ у вриједности  ............ 1,00 

КМ за сваки следећи полутабак од којег 

се састоји рукопис или препис. 

 

 

НАПОМЕНА: 

1. Под полутабаком се подразумијева 

лист хартије од двије стране нормалног 

формата или мањег. 

2. Ако је рукопис или препис писан на 

страном језику, за овјеру аутентичности 

рукописа или преписа плаћа се двострука 

такса из тачке 2. овог тарифног броја. 

 

Тарифни број 8. 

За овјеру превода 

.........................................................3,00 КМ 

 

Тарифни број 9. 

За овјеру плана, цртежа, пројекта и 

слично...........................................10,00 КМ 

 

Тарифни број 10. 

За овјеравање службених аката или 

других исправа и за преписивање истих: 

1. за преписивање од полутабака 

оригинала 

.........................................................5,00 КМ 

2. за овјеравање од полутабака оригинала 

.........................................................5,00 КМ 

3. за издавање преписа (фотокопије) 

документа из архиве, по сваком 

полутабаку............ 5,00 КМ 

4. за увид у списе предмета који се налазе 

у архиви......................................... 3,00 КМ 

5. за увид у пројектну документацију која 

се налази у архиви ......................10,00 КМ 

 

Тарифни број 11. 

За овјеру копије плана величине 

полутабака (формат 22x35 цм) 

...................................... 10,00 КМ 

За овјеру плана величине веће од једног 

полутабака плаћа се поред основне таксе 

за један поутабак, додатни износ у 

вриједности од 

.................................................  10,00 КМ за 

сваки следећи полутабак од којег се 

састоји копија плана већа од једног 

полутабака. 

За овјеру преписа и извода из 

катастарског операта, теренског 

елабората плаћа се такса према броју 

табела обрасца коришћеног за препис: 

а) За први табак (катастарски образац) 

...................................................... 15,00 КМ 

б) За сваки даљи табак 

.......................................................10,00 КМ 

 

Тарифни број 12. 

За дупликат исправе о завршеном 

школовању или стручној 

квалификацији............................ 10,00 КМ 

 

Тарифни број 13. 

1. За овјеру потписа на уговорима, према 

уговорној вриједности, плаћа се такса: 

- до 500,00 КМ .............................10,00 КМ 

- од 500,00 – 1.000,00...................15,00 КМ 

- од 1.000,00 – 5.000,00 КМ 

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

- преко 5.000,00 КМ....................50,00 КМ 

Ако вриједност у уговору није назначена, 

плаћа се.........................................10,00 КМ 

2. За овјеру потписа на 

пуномоћи........................................5,00 КМ 

3. За овјеру потписа за регистрацију 

привредног друштва или другог правног 

лица.............................................. 10,00 КМ 

 

НАПОМЕНА: 
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1. Сматра се да је извршена овјера 

уговора кад се овјеравају само потписи 

уговорних страна, 

2. Свака измјена садржаја уговора сматра 

се у таксеном погледу као нови уговор, 

3. Такса из тачке 1. овог тарифног броја 

плаћа се на вриједност која је у уговору 

назначена. 

 

IV –ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ 

ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА, ГРАЂЕЊА И 

ЕКОЛОГИЈЕ 

 

Тарифни број 14. 

За рјешавање захтјева за издавање 

локацијских 

услова............................................20,00 КМ 

 

Тарифни број 15. 

За одобрење за грађење плаћа се такса по 

предрачунској вриједности објекта и то: 

1.до 50.000,00 КМ.....................100,00 КМ 

2.од 50.000,00 КМ до 100.000,00 

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

3.преко 100.000,00 КМ- 0,5% на 

предрачунску вриједност објекта, али не 

више од..................................10.000,00 КМ 

4. Рјешење за легализацију 

објекта........................................100,00 КМ 

5.Накнадна грађевинска и употребна 

дозвола.......................................100,00 КМ 

 

Тарифни број 16. 

За одобрење за употребу објекта 

....................................................100,00 KM 

 

Тарифни број 17. 

За рјешавање захтјева за издавање 

одобрења за постављањерекламе 

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

 

Тарифни број 18. 

За издавање извода из регулационог 

плана .......................................... 20,00 КМ 

 

Тарифни број 19. 

За дато мишљење у вези примјене 

прописа Општине из надлежности 

уређења простора и грађења и стамбено-

комуналних дјелатности 

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

 

Тарифни број 20. 

За технички преглед машинских, 

електричних, електромашинских, 

плинских, радио и ППТТ уређаја и 

других постројења, која по постојећим 

прописима подлијежу обавезном 

прегледу ради добијања одобрења за 

употребу, плаћа се такса по радном часу 

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

Такса по овом Тарифном броју рачуна се 

за сваки цијели или започети радни час 

сваког радника, који у техничком 

прегледу учествује, тако што збир радних 

часова чини укупну таксу. 

 

Тарифни број 21. 

За рјешавање захтјева за издавање или 

ревизију еколошке 

дозволе....................................... 100,00 КМ 

За одобравање плана активности 

.......................................................50,00 КМ 

 

V – РЕГИСТРАЦИЈА ЗАЈЕДНИЦА 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 

 

Тарифни број 22. 

За упис оснивања заједнице у регистар 

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

За упис статусне промјене и промјене 

лица овлаштених за заступање 

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

 

VI – ВЈЕНЧАЊА 

За вјенчања плаћа се: 

а)  у радне дане у просторијама општине 

...................................................... 30,00 КМ 
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б)  у не радне дане у просторијама 

општине .......................................70,00 КМ 

в)  изван просторија општине 

...................................................... 90,00 КМ 

 

 

XVII 

Надзор над примјеном одредаба ове 

одлуке врши Одјељење за општу управу. 

Унутрашњу контролу примјене прописа о 

административним таксама врше органи 

из тачке I ове одлуке, у оквиру свог 

дјелокруга. 

 

XVIII 

Даном ступања на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о општинским 

административним таксама, број: 01-022-

118/11. д 30.12.2011. године и Одлука о 

измјенама Одлуке  о општинским 

административним таксама, број: 01-022-

107/13. од 07.08.2013. године.  

 

XIX 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће  објављвљена у 

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“. 

 

Број: 01-022-44/21 

Дана: 22.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 39. став (2) 

Закона о локалној самоуправи  

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и члана 37. став (2) тачка 2. 

Статута општине Хан Пијесак 

(„Службени гласник општине Хан 

Пијесак“ број 10/17) Скупштина општине 

Хан Пијесак на сједници одржаној 

22.04.2021. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У  

о условима и начину расподјеле 

средстава пензионерима  

са подручја општине Хан Пијесак у 

2021. години 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком прописују се услови и 

начин расподјеле средстава предвиђених 

ребалансом буџета општине Хан Пијесак 

за 2021. годину на позицији 416127- 

Текуће помоћи пензионерима у укупном 

износу од 70.000,00 КМ. 

 

Члан 2. 

Средства из члана 1. ове одлуке 

расподјељују се на двије мјере помоћи: 

1. Помоћ Општинском удружењу 

пензионера у износу од 8.000,00 КМ 

2. Јендократне помоћи у виду огрева 

пензионерима са ниским износом пензија 

у износу од 62.000,00 КМ. 

 

II ПОМОЋ ОПШТИНСКОМ 

УДРУЖЕЊУ ПЕНЗИОНЕРА 

 

Члан 3.  

Општина Хан Пијесак ће Општинском 

удружењу пензионера (у даљем тексту: 

Удружење) на основу ове одлуке 

исплаћивати 1.000,00 КМ мјесечно, до 

половине текућег мјесеца на који се 

помоћ односи почевши од маја мјесеца 

2021. године па до краја 2021. године. 

За испату помоћи из претходног става 

Удружење подноси захтјев Општини Хан 

Пијесак до 10. у мјесецу за текући мјесец 

са исказаним потребама удружења. 
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Члан 4. 

Удружење ће додијељена средства 

користити искључиво за исплату 

једнократних помоћи у складу са 

усвојеним критеријима удружења. 

 

Члан 5.  

Удружење је обавезно поднијети 

извјештај Општини Хан Пијесак до 15. у 

мјесецу за претходни мјесец о 

реализацији једнократних помоћи који 

треба да садржи сљедеће податке:  

- Име и презиме корисника 

- Социјални статус корисника (висина 

пензије, број чланова домаћинства, 

приход по члану домаћинства) 

- Основ за исплату помоћи 

- Износ додијељене помоћи 

 

III ПОМОЋ У ВИДУ ОГРЕВА  

 

Члан 6. 

Помоћ у виду огрева остварују сви 

пензионери са подручја општине Хан 

Пијесак, било да су корисници старосне, 

инвалидске или породичне пензије, под 

сљедећим условима: 

- да примају пензију мању од најниже 

плате у Републици Српској која износи 

520,00 КМ, а која укључује и евентуалну 

инострану пензију која се директно 

исплаћује,  

- уколико пензионер сам издржава друго 

лице у заједничком домаћинству 

(незапосленог супружника, брата, сестру 

или дијете) граница пензије је 800,00 КМ 

за једно издржавано лице, а 1.000,00 КМ 

за двоје и више издржаваних лица. 

 

Члан 7. 

Право на помоћ се остварује 

подношењем захтјева на прописаном 

обрасцу који се налази у прилогу ове 

одлуке и чини њен саставни дио. 

Захтјеви се подносе лично у Општинској 

управи Општине Хан Пијесак, у 

канцеларији самосталног стручног 

сарадника за борачко-инвалидску 

заштиту у року од 30 дана од дана 

ступања на снагу ове Одлуке. 

Уз захтјев се прилаже копија посљедњег 

чека од пензије и копија личне карте. 

Испуњеност осталих услова, као и 

провјеру истинитости датих података 

утврдиће Општина Хан Пијесак по 

службеној дужности. 

 

Члан 8. 

Поступак расподјеле средстава 

спровешће комисија коју ће посебним 

рјешењем именовати начелник општине.  

Комисија броји пет чланова: општинског 

службеника задуженог за послове 

борачко-инвалидске заштите који ће 

обављати административно-стручне 

послове за потребе комисије, два члана из 

реда запослених у Центру за социјални 

рад Хан Пијесак, једног одборника и 

једног представника пензионера. 

Задатак комисије је да прегледа и 

провјери приспјеле захтјеве у року од 15 

дана од дана коначног рока за пријем 

захтјева и сачини листу корисника за 

додјелу помоћи. 

Комисија ће одбацити све захтјеве за које 

се утврди да садрже неистините податке 

који се односе на услове из члана 6. ове 

одлуке. 

 

Члан 9. 

Појединачни износ помоћи утврдиће се 

након обраде захтјева, што ће зависити 

од броја захтјева у односу на 

расположива средства.  

Индивидуални износ помоћи 

пензионерима са пензијом мањом од 

300,00 КМ биће 50% већи у односу на 

индивидуални износ помоћи  
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пензионерима са пензијом већом од 

300,00 КМ. 

 

Члан 10. 

На приједлог Комисије из члана 8. ове 

одлуке, начелник општине ће донијети 

коначну одлуку о расподјели помоћи, а 

иста ће се реализовати у набавци огрева у 

предвиђеном износу и испоруци истог 

одабраним корисницима. 

 

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11. 

За реализацију ове одлуке задужују се 

Начелник општине и Одјељење за општу 

управу. 

 

Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Хан Пијесак“.      

   

Број: 01-022-45/21 

Дана: 22.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 39. став (2) а у 

вези са чланом 19. тачка 5), члана 82. став 

(2) Закона о локалној самоуправи  

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и члана 37. став (2) тачка 2. 

Статута општине Хан Пијесак 

(„Службени гласник општине Хан 

Пијесак“ број 10/17) Скупштина општине 

Хан Пијесак на сједници одржаној 

22.04.2021. године, д о н о с и 

 

П Р О Г Р А М  

суфинансирања пројеката санације и 

реконструкције кровова и фасада  

са заједницама етажних власника у 

2021. години 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим Програмом прописују се услови за 

расподјелу средстава за суфинансирање 

санације и реконструкције кровова и 

фасада на објектима колективног 

становања, односно регистрованим 

заједницама етажних власника у износу 

до 100.000,00 КМ, предвиђених 

ребалансом буџета општине Хан Пијесак 

за 2021. годину на позицији 415239, као и  

критерији и начин бодовања пријава 

пристиглих на јавни позив те сачињавање 

приједлога програма за уређење кровова 

и фасада на објектима за заједнице 

етажних власника које испуне опште 

услове и буду највише бодоване. 

 

Члан 2. 

Пројекти који се могу суфинансирати 

морају да се односе на радове који утичу 

на побољшање функционалних и 

естетских карактеристика објеката 

(поправка или замјена крова, санација 

постојећих фасада, бојење постојећих 

фасада, и слично).  

Исто тако, суфинансирање се може 

вршити и у случајевима када се поред 

естетских ради и на побољшању 

енергетских карактеристика објеката као 

и код објеката чији су поједини дијелови 

дотрајали те представљају и естетски и 

функционални проблем као и опасност за 

пјешачки и колски саобраћај који се 

одвија поред њих (кровне стрехе, олуци, 

кровне лајсне, димњаци, сњегобрани и 

слично). 

 

Члан 3.  
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Предност у суфинансирању имају 

пројекти у улицама у којима је присутна 

већа фреквенција пролазника, објекти 

који имају већи степен оштећења, 

пројекти који укључују мјере енергетске 

фикасности и објекти на којима су 

претходно вршена улагања. 

 

 

II ВРСТА ПРОЈЕКАТА И ОБИМ 

ФИНАНСИРАЊА 

 

Члан 4. 

Однос учешћа Општине Хан Пијесак и 

заједнице етажних власника у 

суфинансирању радова износи 50% 

Општина Хан Пијесак – 50% заједница 

етажних власника. 

 

Пројекти са којима заједнице етажних 

власника могу конкурисати су: 

1. Пројекти који се односе на санацију и 

реконструкцију и крова и фасаде  

2. Пројекти који се односе само на 

санацију и реконструкцију крова  

3. Пројекти који се односе само на 

санацију постојећих фасада (бојење)  

4. Пројекти који се односе на санацију 

постојећих фасада уз примјену мјера 

енергетске ефикасности (топлотна 

изолација)  

За пројекте под тачком 3. и 4. могу 

конкурисати заједнице етажних власника 

код којих је кров у функционалном 

стању.  

 

Члан 5.  

За објекте који чине јединствену 

грађевинску цјелину, а имају више 

заједница етажних власника (по сваком 

улазу) подноси се заједничка пријава. 

Врста и обим радова у случају 

подношења заједничке пријаве мора да 

одражава јединствено функционално и 

естетско рјешење које се односи на 

комплетан објекат. 

 

 

III ЈАВНИ ПОЗИВ  

 

Члан 6. 

Суфинансирање пројеката санције и 

реконструкције кровова и фасада из 

члана 1. овог програма општина ће 

вршити након спроведеног јавног позива.  

Јавни позив расписује начелник општине 

а објавиће се на огласној табли општине 

и интернет страници општине Хан 

Пијесак. 

 

Члан 7. 

Поступак за избор објекта за 

суфинансирање санације и 

реконструкције кровова и фасада 

проводи комисија. 

Комисију именује начелник општине. 

Комисија се састоји од предсједника и 

четири члана. 

Чланови комисије бирају се на сљедећи 

начин: два члана из реда запослених у 

општинској управи који имају потребне 

стручне и професионалне квалификације, 

од којих је један предсједник комисије, а 

други који ће да обавља админситративно 

стручне послове за потребе комисије, 

један одборник, једно стручно лице из 

реда грађанства са потребним 

квалификацијама 

(дипл.инж.грађевинарства или 

дипл.инж.архитектуре), један 

представник заједница етажних власника. 

 

Члан 8. 

Право учешћа на јавном позиву имају све 

заједнице етажних власника из члана 4. 

овог програма које су регистроване код  
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Одјељења за управљање развојем, 

привреду, финансије и друштвене 

дјелатности Општинске управе Општине 

Хан Пијесак. 

 

Уз пријаву на јавни позив заједнице 

етажних власника достављају: 

- Одлуку скупштине заједнице етажних 

власника о учешћу на јавном конкурсу 

- Рјешење о регистрацији заједнице 

етажних власника  

- Банкарски извод као доказ да заједница 

етажних власника располаже са 

потребним износом суфинансирања 

- Пројектно рјешење или предмјер и 

предрачун радова који је израђен од 

овлаштеног правног или физичког лица, 

које посједује лиценцу за израду 

пројеката високоградње издату од 

надлежног органа (прилаже се копија 

лиценце). 

 

Уколико се доставља заједничка пријава 

из члана 5. овог програма, подноси се 

једна пријава и пратећа документација за 

сваку заједницу етажних власника. 

 

 

IV КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН 

БОДОВАЊА 

 

Члан 9. 

Поступак за утврђивање приједлога 

програма одређен је критеријумима који 

се вреднују бодовима на начин како 

слиједи:  

 

1. Локација објекта: 

а) Објекти који се налазе у улици Српске 

војске ........................................................... 

40 бодова; 

б) Објекти који се налазе у улицама 

Александра Карађорђевића и Солунских 

добровољаца ............................30 бодова;  

в) Објекти који се налазе у свим осталим 

улицама......................................20 бодова. 

 

2. Према степену оштећења и 

естетском изгледу крова и фасаде на 

објекту: 

а) Изузетно лоше (угожава безбједност 

пролазника, угрожава стабилност и 

функционалност објекта и веома лоших 

естетских карактеристика) 

................................................ 30 бодова; 

б) Лоше (дјелимично оштећење са 

елементима оштећења који временом 

могу постати потенцијална опасност за 

пролазнике и лошег естетског изгледа) 

................................................ 20 бодова; 

в) Незнатно лоше (мања функционална и 

естетска оштећења) ................ 10 бодова. 

 

3. Заједнице етажних власника које 

конкуришу за уређење фасаде која се 

односи на енергетску ефикасност 

добијају ..................................... 20 бодова. 

 

4. Заједнице етажних власника које 

су у претходном периоду извршиле 

санацију и реконструкцију крова 

(пројекти из члана 4. став (2) тачка 3. и 4. 

овог програма) 

добијају.........................................................

.......................................................30 бодова  

 

5. Заједнице етажних власника које 

подносе заједничку пријаву из члана 5. 

овог програма 

добијају........................................20 бодова 

 

Члан 10. 

Степен оштећења  и естетски изглед 

фасаде из члана 9. тачка 2. овог програма, 

Комисија утврђује обиласком сваког 

појединачног објекта за који је поднијет 

захтјев и који испуњава опште услове 

утврђене у јавном позиву.  
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Приликом обиласка објеката утврдиће се 

чињенице о стању објекта и прибавити 

одговарајућа фотодокументација.  

 

Члан 11.  

Задатак комисије је да: 

- отвори пристигле пријаве, 

- прегледа и утврди да ли су 

пристигле пријаве благовремене и да ли  

испуњавају услове из јавног позива,  

- обиђе сваки појединачни објекат 

за који је благовремено поднијета пријава 

и за који су испуњени услови из јавног 

позива, те утврди чињенично стање и о 

истом сачини записник,  

- провјери предмјер и предрачун 

радова, 

- изврши бодовање  у складу са 

овим програмом, 

- и друге неопходне послове. 

 

Комисија по спроведеном јавном позиву, 

након провјере општих услова утврђених 

у јавном позиву и извршеног бодовања у 

складу са овим програмом, сачињава 

приједлог програма за уређење кровова и 

фасада на објектима из члана 2. овог 

програма до висине средстава 

планираних за реализацију овог пројекта.  

Одлуку о избору објекта који ће се 

суфинансирати донијеће начелник 

општине на приједлог комисије из 

претходног става.  

 

Члан 12. 
Приједлог програма за уређење кровова и 

фасада треба да садржи поред приједлога 

заједница етажних власника за 

суфинансирање пројекта санације и 

реконструкције кровова и фасада и све 

пристигле пријаве на јавни позив, пријаве 

које не испуњавају опште услове као и 

оне које због мањег броја бодова нису 

предложене за суфинансирање, те друге 

податке за које комисија процјени да су 

неопходни. 

 

 

V РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА И 

ДОДЈЕЛА СРЕДСТАВА 

 

Члан 13. 

Након спроведене процедуре јавног 

позива, заједнице етажних власника 

којима буду додјељења новчана средства  

закључиће уговор са Општином Хан 

Пијесак о начину реализације пројекта. 

Имплементација суфинансирања 

реализације пројекта спроводи се на начин 

да ће општина путем поступка јавне 

набавке, а у складу са Законом о јавним 

набавкама  изабрати извођача радова. 

Након спроведене процедуре јавне 

набавке, закључиће се трипартитини 

уговор између заједница етажних 

власника, Општине Хан Пијесак и 

изабраног извођача радова, којим ће се 

дефинисати плаћање на начин да ће 

плаћање извођачу вршити заједнице 

етажних власника за свој дио 

суфинансирања, а Општина Хан Пијесак 

за свој дио.  Плаћање по окончаној 

ситуацији  извођачу радова извршиће се 

након достављеног извјештаја од стране 

надзорног органа, извјештаја извођача 

радова и извјештаја од стране комисије 

формиране од стране Општине, да су сви 

уговорени радови изведени у складу са 

одобреним предмјером. 

Рок за реализацију пројекта је шест 

мјесеци од дана потписивања уговора. 

Начелник општине ће именовати надзорни 

орган, који може бити физичко или правно 

лице које посједује одговарајућу лиценцу 

Министарства за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију Републике 

Српске. 
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Средства за плаћање накнаде надзорном 

органу ће се резрвисати из средстава 

дефинисаних у члану 1. овог програма у 

максималном износу од 2% бруто накнаде 

(са свим порезима и доприносима ако је 

физичко лице или са урачунатим ПДВ-ом 

ако је правно лице) на предрачунску 

вриједност радова. 

 

 

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 14. 

За реализацију овог програма задужују се 

Начелник општине и Одјељење за 

управљање развојем, привреду, 

финансије и друштвене дјелатности. 

 

Члан 15. 

Овај програм ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-46/21 

Дана: 22.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 39. и 89. став (2) 

Закона о локалној самоуправи Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16 и 36/19), члана 37. 

став (2) тачка 9. Статута општине Хан 

Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак“ број 10/17), Скупштина 

општине Хан Пијесак на 3. редовној 

сједници  одржаној дана 22.04.2021. 

године д о н о с и : 

                                                                                                                 

П Р О Г Р А М 

подстицаја пољопривредне 

производње за 2021. годину 

 

Члан 1. 
 

 Овим Програмом прописују се 

услови за расподјелу средстава за 

пољопривреду у износу 100.000,00 КМ, 

предвиђених ребалансом буџета општине 

Хан Пијесак за 2021. годину на позицији 

414141, које морају да испуњавају 

пољопривреднa газдинства да би 

остварили право на новчане подстицаје. 

Овај Програм дефинише поступак 

за остваривање права на подстицаје, 

врсту, висину и начин исплате новчаних 

подстицаја, контролу и надзор приликом 

остваривања подстицаја, обавезе које 

морају  да испуне  корисници, као и 

потребну документацију. 

 

Члан 2. 
 Право на новчане подстицаје 

имају корисници: физичка лица са 

пребивалиштем, односно правна лица са 

сједиштем у општини Хан Пијесак, који 

обављају пољопривредну производњу на 

подручју општине Хан Пијесак. 

Под „корисником“ 

подразумијевају се регистрована 

комерцијална и некомерцијална 

пољопривредна газдинства те правна 

лица која као претежну дјелатност 

обављају дјелатност пољопривредне 

производње, као и да су уписани у 

регистар газдинстава у АПИФ-у са 

ажурираним подацима за 2021. годину.   

 

Члан 3. 
  Захтјев за остваривање права на 

новчане подстицаје и документацију, 

корисници подносе на начин и у 

роковима  прописану овим Програмом на 

прописаним обрасцима који се налазе у 

прилогу овог програма и чине његов 

саставни дио. 
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Члан 4. 
  Поступак расподјеле средстава, 

контролу и извјештавање спровшће 

Комисија за подстицаје, коју ће посебним 

актом именовати Начелник општине у 

року од 10 дана од дана ступања на снагу 

овог Програма. 

 Комисија за подстицаје броји 5 

чланова од којих су два из реда 

службеника Општинске управе (од којих 

је један службеник задужен за послове 

пољопривреде који обавља 

административне, стручне и друге 

послове за потребе Комисије), два 

представника пољопривредних 

произвођача и  један члан из реда 

одборника. 

   

 

Члан 5. 
 Подстицајна средства овим 

програмом биће исплаћена за подршку 

директној производњи у сточарству, како 

слиједи: 

1. Премија за производњу млијека у 

износу од 0,10 КМ/литар произведеног и 

предатог млијека 

2. Премија за узгој квалитетно-

приплодних грла у систему крава-теле у 

износу до 100,00 КМ/по грлу 

 Укупан износ средстава за мјеру 

под редним бројем 1. износи 95.000,00 

КМ, а за мјеру под редним бројем 2. 

износи 5.000,00 КМ. 

 Средства се исплаћују у току 

године до наведеног износа, сразмјерно 

поднесеним захтјевима. 

 Уколико се по једној мјери не 

утроше сва средства, иста ће се 

користити за финансирање друге мјере, 

уколико се за ту мјеру претходно утроше 

планирана средства. 

  

Члан 6. 

  Право на подстицајна средства из 

члана 5. став 1. тачка 1. могу остварити 

корисници за произведено кравље 

млијеко уколико га испоручују 

регистрованим откупљивачима или 

прерађивачима млијека, што се утврђује 

на основу овјерених спискова од стране 

откупљивача које ће прибавити Општина 

Хан Пијесак прије ступања на снагу овог 

програма. 

  Право на подстицајна средства 

корисници остварују на основу захтјева 

(Образац бр. 1а за физичка лица и 

Образац бр. 1б за правна лица) уз који 

прилажу:  

- Физичка лица: овјерену копију личне 

карте, потврду о упису у регистар 

пољопривредних газдинстава са 

ажурираним подацима за 2021. годину, 

копију картице текућег рачуна. 

- Правна лица: Актуелни извод из 

судског регистра или овјерену копију 

рјешења о регистрацији са свим 

измјенама, потврду о упису у регистар 

пољопривредних газдинстава са 

ажурираним подацима за 2021. годину, 

уговор са банком о отварању жиро-

рачуна. 

  Захтјев се подноси једном у току 

године, а право се остварује од мјесеца у 

коме је захтјев поднешен. 

  Подстицајна средства ће се 

исплаћивати квартално у року од 15 дана 

од истека квартала на основу спискова 

које доставља откупљивач млијека уз 

који се прилаже: 

- списак са наведеним личним подацима 

произвођача млијека, откупљеним 

количинама и бројевима жиро рачуна.  

  Начелник општине доноси одлуку 

о исплати подстицајних средстава за 

сваки квартал на основу препоруке 

Комисије која претходно утврђује 

испуњеност услова. 
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Члан 7. 
 Право на подстицајна средства из 

члана 5. став 1. тачка 2. могу остварити 

корисници који се искључиво баве 

узгојем квалитетно-приплодних грла 

чистих месних раса у складу са Рјешењем 

о утврђивању листе раса, сојева, хибрида 

и крижанаца домаћих животиња које се 

узгајају у Републици Српској ("Службени 

гласник Републике Српске", број 40/16), а 

које дају потомство и од којих је једини 

приход прираст телета. 

  Право на подстицајна средства 

корисници остварују на основу захтјева 

(Образац бр. 2а за физичка лица и 

Образац бр. 2б за правна лица) уз који 

прилажу:  

- Физичка лица: овјерену копију личне 

карте, потврду о упису у регистар 

пољопривредних газдинстава са 

ажурираним подацима за 2021. годину, 

копију картице текућег рачуна, копије 

пасоша крава или педигреа, копије 

пасоша бика уписаног у Централни 

регистар уколико је осјеменитељ, копије 

картона употребе у приплоду и регистра 

телади. 

- Правна лица: актуелни извод из судског 

регистра или овјерену копију рјешења о 

регистрацији са свим измјенама, потврду 

о упису у регистар пољопривредних 

газдинстава са ажурираним подацима за 

2021. годину, уговор са банком о 

отварању жиро-рачуна, копије пасоша 

крава или педигреа, копије пасоша бика 

уписаног у Централни регистар уколико 

је осјеменитељ, копије картона употребе 

у приплоду и регистра телади.  

  Захтјев се подноси до 30. 

новембра текуће године, а право се 

остварује за остварени приплод од дана 

ступања на снагу овог Програма до дана 

подношења захтјева. 

  Начелник општине доноси одлуку 

о исплати подстицајних средстава на 

основу препоруке Комисије која 

претходно утврђује испуњеност услова 

по сваком појединачном захтјеву. 

  Задатак Комисије је да изађе на 

лице мјеста и утврди стање на 

пољопривредном газдинству, сачини 

записник  и  на основу приложене 

документације и записника са лица мјеста 

да препоруку за исплату средстава 

 

Члан 8. 
Корисник подстицајних средстава 

за кога се утврди да је дао лажне податке, 

или да је на било који други начин 

злоупотријебио подстицајна средства 

предвиђена овим Програмом, дужан је 

вратити уплаћена средства те губи право 

на ову врсту подстицаја у наредне 3 (три) 

године.  

 

Члан 9. 

За реализацију овог програма 

задужују се Начелник општине и 

Одјељење за управљање развојем, 

привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

Члан 10. 
  Овај Програм ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“. 

 

Број: 01-022-47/21 

Дана: 22.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени  
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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 

22.04.2021. године донијела је  

 

О Д Л У К У  

о усвајању Извјештаја о организовању и 

спровођењу 

избора за чланове Савјета мјесних 

заједница 

 

I 

 Скупштина општине Хан Пијесак 

усваја Извјештај Општинске изборне 

комисије Хан Пијесак о организовању и 

спровођењу избора за чланове Савјета 

мјесних заједница на подручју општине 

Хан Пијесак.  

  

 II 

 Саставни дио ове одлуке је 

Извјештај о организовању и спровођењу 

избора за чланове Савјета мјесних 

заједница број 18/21 од 

22.03.2021.године. 

 

III 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“. 

 

Број: 01-022-24/21 

Дана: 22.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

          

На основу члана  39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број: 97/16, 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 

22.04.2021. године,  донијела је  

 

О Д Л У К У  
о усвајању Извјештаја о раду 

Правобранилаштва РС 

Сједиште замјеника Власеница  за период 

од 01.01. до 31.12.2020. године  

 

I 

Скупштина општине Хан Пијесак 

усваја Извјештај о раду 

Правобранилаштва Републике Српске, 

Сједиште замјеника Власеница, за период 

01.01. до 31.12.2020. године, број Р-

5/2021 од 25.01.2021. године.   

 

II 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“. 

 

Број: 01-022-1/21 

Дана: 22.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

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 бр. 10/17), Скупштина општине 

Хан Пијесак на сједници одржаној дана 

22.04.2021. године,  донијела је  
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О Д Л У К У  
о усвајању Извјештаја   

Правобранилаштва РС 

Сједиште замјеника Источно Сарајево о 

судским споровима  

на дан 31.12. 2020. године  

 

I 

Скупштина општине Хан Пијесак усваја 

Извјештај Правобранилаштва Републике 

Српске, Сједиште замјеника Источно 

Сарајево, о судским споровима за 

општину Хан Пијесак на дан  31.12.2020. 

године, број Р-42/21 од 13.04.2021. 

године.   

 

II 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“. 

 

Број: 01-022-39/21 

Дана: 22.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

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

37. Статута општине Хан Пијесак 

(„Службени гласник општине Хан 

Пијесак бр. 10/17), Скупштина општине 

Хан Пијесак, на сједници одржаној дана 

22.04.2021. године, донијела је  

 

О Д Л У К У  

о усвајању  Извјештаја о раду адвоката о 

судским споровима за општину 

 Хан Пијесак за 2020. годину  

 

I 

 Скупштина општине Хан Пијесак 

усваја Извјештај о раду адвоката Оливере 

Пелемиш из Власенице, о судским 

споровима за општину Хан Пијесак на 

дан 31.12.2020. године.   

 

II 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“. 

 

Број: 01-022-36/21 

Дана: 22.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

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

37. Статута општине Хан Пијесак 

(„Службени гласник општине Хан 

Пијесак бр. 10/17), Скупштина општине 

Хан Пијесак, на сједници одржаној дана 

22.04.2021. године донијела је  

 

 

ОДЛУКУ 

о усвајању Извјештаја о раду ЈКП 

„Краљева Гора“ д.о.о. Хан Пијесак за 

2020. годину, са информацијом о 

водоснабдијевању на подручју општине 

Хан Пијесак 

 

I 

 Скупштина општине Хан Пијесак 

усваја Извјештај о раду ЈКП „Краљева 

Гора“ д.о.о. Хан Пијесак за 2020. годину, 

са информацијом о водоснабдијевању на 

подручју општине Хан Пијесак,  број 01-

206-сл/21 од 19.03.2021. године. 
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II  

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“. 

 

Број: 01-022-35/21 

Дана: 22.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

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

37. Статута општине Хан Пијесак 

(„Службени гласник општине Хан 

Пијесак бр. 10/17), Скупштина општине 

Хан Пијесак, на сједници  одржаној  дана  

22.04.2021.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К  

о усвајању  Информације о упису у 

Централни регистар 

 предузетника на подручју општине  Хан 

Пијесак  

 

I 

 

 Скупштина општине Хан Пијесак 

упознала се са Информацијом Одјељења 

за управљање развојем, привреду, 

финансије и друштвене дјелатности 

Општинске управе општине Хан Пијесак,  

о упису у Централни регистар 

предузетника на подручју општине Хан 

Пијесак и исту усваја.  

 

II 

 

 Овај закључак ступа на снагу 

даном доношења, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“. 

 

Број: 01-022-37/21 

Дана: 22.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

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

37. Статута општине Хан Пијесак 

(„Службени гласник општине Хан 

Пијесак бр. 10/17), Скупштина општине 

Хан Пијесак, на сједници  одржаној  дана  

22.04.2021.године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К  

о усвајању  Информације о стању у 

области запошљавања и реализацији 

Програма заспошљавања за општину Хан 

Пијесак за 2020. годину 

 

I 

 

 Скупштина општине Хан Пијесак 

упознала се са о стању у области 

запошљавања и реализацији Програма 

заспошљавања за општину Хан Пијесак 

за 2020. годину 

 и исту усваја.  

 

II 

 

 Овај закључак ступа на снагу 

даном доношења, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“. 

 

Број: 01-022-38/21 

Дана: 22.04.2021. године 
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  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 56. Закона о 

службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локлане самоуправе 

(„Службени гласник РС“, бр. 97/16), 

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 приједлог 

Начелника општине,  донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д. начелника Одјељења 

за општу управу 

 

I 

Светлана Радуловић из Хан 

Пијеска разрјешава се дужности в.д. 

начелника Одјељења за општу управу, са 

даном 22.04.2021. године због завршетка 

поступка јавне конкуренције.  

 

II 

 Ово рјешење ступа на снагу даном  

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“.  

 

О б р а з л ож е њ е  

            Одредбом члана 55. став 4. Закона 

о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе, 

прописано је да се вршилац дужности 

начелника одјељења именује најдуже за 

период од 90 дана,  па је Начелник 

општине предложио  Скупштини да 

Светлану Радуловић разријеши дужности 

в.д начелника одјељења за Општу управу, 

због завршетка поступка јавне 

конкуренције. 

         На основу наведеног, Скупштина 

општине је  одлучила као у диспозитиву 

овог Рјешења.  

 ПРАВНА ПОУКА: Против овог 

рјешења може се изјавити жалба Одбору 

за жалбе у року од 15 дана пријема 

рјешења. 

 

 Број: 01-022-48/21 

Дана: 22.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

  На основу  члана  39. ст. (1) тач. 

21. Закона о локалној самоуправи  

(„Служени  гласник Републике  Српске“, 

бр. 97/16 и 36/19 ), члана 50. и 68. Закона 

о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 97/16) и члана 37. Статута општине 

Хан Пијесак („Службени гласник 

општине Хан Пијесак бр. 10/17), на 

приједлог Начелника општине,  

Скупштина општине Хан Пијесак, на 

сједници одржаној дана 22.04.2021. 

године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању начелника Одјељења за 

општу управу 

 Општинске управе  општине Хан 

Пијесак 

  

    1. Светлана Радуловић, 

дипломирани правник из Хан Пијеска, 

именује се за начелника Одјељења за 

општу управу  Општинске управе 

општине Хан Пијесак.  
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 2. Мандат начелника Одјељења из тачке 

1. овог рјешења траје до краја сазива 

скупштине која га је изабрала.    

  3. Ова одлука ступа на снагу  

даном доношења, а биће објављенa у  

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“ и „Службеном гласнику 

Републике Српске“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Комисија за провођење поступка 

јавног конкурса  за пријем службеника, 

провела је поступак по јавном конкурсу 

за радно мјесто начелник Одјељења за 

општу управу објављен у Службеном 

гласнику  Републике Српске број 12/21 и 

дневном листу Глас српске од 17.02.2021. 

године. На расписани јавни конкурс 

благовремено су се пријавила два 

кандидата и то Светлана Радуловић и 

Драгана Видовић, обје из Хан Пијеска. 

Оба кандидата су испунила услове 

тражене конкурсом и позвана на усмени 

интервју. Након обављеног интервјуа  

Комисија је сачинила ранг листу, коју је 

доставила Начелнику општине. 

 На основу достављене ранг листе, 

Начелник општине је предложио да се 

Светлана Радуловић, дипломирани 

правник из Хан Пијеска, именује за 

начелника  Одјељења за општу управу, па 

је Скупштина сходно члану 39. Закона о 

локалној самоуправи и члана 50. и 68. 

Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе, одлучила као у 

диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: Ова Рјешење је 

коначно. Против овог рјешења може се 

покренути  управни спор пред Окружним 

судом у Источном Сарајеву у року од 30 

дана од дана пријема. 

 

 Број: 01-022-48/21 

Дана: 22.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 56. Закона о 

службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локлане самоуправе 

(„Службени гласник РС“, бр. 97/16), 

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 приједлог 

Начелника општине,  донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д. начелника Одјељења 

за управљање развојем, привреду, 

финансије и друштвене дјелатности  

 

I 

Славица Ашоња из Хан Пијеска 

разрјешава се дужности в.д. начелника 

Одјељења за управљање развојем, 

привреду, финансије и друштвене 

дјелатности, са даном 22.04.2021. године 

због завршетка поступка јавне 

конкуренције.  

II 

 Ово рјешење ступа на снагу даном  

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“.  

 

О б р а з л ож е њ е  

            Одредбом члана 55. став 4. Закона 

о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе,  
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прописано је да се вршилац дужности 

начелника одјељења именује најдуже за 

период од 90 дана,  па је Начелник 

општине предложио  Скупштини да 

Славицу Ашоњу разријеши дужности в.д 

начелника Одјељења за управљање 

развојем, привреду, финансије и 

друштвене дјелатности, због завршетка 

поступка јавне конкуренције. 

         На основу наведеног, Скупштина 

општине је  одлучила као у диспозитиву 

овог Рјешења.  

 ПРАВНА ПОУКА: Против овог 

рјешења може се изјавити жалба Одбору 

за жалбе у року од 15 дана пријема 

рјешења. 

 

 Број: 01-022-50/21 

Дана: 22.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________       

  

 На основу  члана  39. ст. (1) тач. 

21. Закона о локалној самоуправи  

(„Служени  гласник Републике  Српске“, 

бр. 97/16 и 36/19 ), члана 50. и 68. Закона 

о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 97/16) и члана 37. Статута општине 

Хан Пијесак („Службени гласник 

општине Хан Пијесак бр. 10/17), на 

приједлог Начелника општине,  

Скупштина општине Хан Пијесак, на 

сједници одржаној дана 22.04.2021. 

године, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању начелника Одјељења за 

управљање развојем, привреду, 

финансије и друштвене дјелатности 

Општинске управе  општине Хан 

Пијесак 

  

    1. Славица Ашоња, магистар 

економије из Хан Пијеска, именује се за 

начелника Одјељења за управљање 

развојем, привреду, финансије и 

друштвене дјелатности  Општинске 

управе општине Хан Пијесак.  

  2. Мандат начелника Одјељења из 

тачке 1. ове одлуке траје до краја сазива 

скупштине која га је изабрала.    

  3. Ова рјешење ступа на снагу  

даном доношења, а биће објављено у  

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“ и „Службеном гласнику 

Републике Српске“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Комисија за провођење постука 

јавног конкурса  за пријем службеника, 

провела је поступак по јавном конкурсу 

за радно мјесто начелник одјељења  за 

управљање развојем, привреду, 

финансије и друштвене дјелатности у 

Службеном гласнику  Републике Српске 

број 12/21 и дневном листу Глас Српске 

од 17.02.2021. године. На расписани 

јавни конкурс благовремено  се пријавио 

један кандидат и то Славица Ашоња из 

Хан Пијеска. Кандидат је испунио услове 

тражене конкурсом и позван на усмени 

интервју.Након обављеног интервјуа 

комисија је сачинила ранг листу, коју је 

доставила Начелнику општине. 

 На основу достављене ранг листе, 

Начелник општине је предложио да се 

Славица Ашоња, магистар економије из 

Хан Пијеска, именује за начелника  

Одјељења за за управљање развојем, 

привреду, финансије и друштвене 

дјелатности  , па је Скупштина сходно 

члану 39. Закона о локалној самоуправи и  
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члана 50. и 68. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе, одлучила као у 

диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: Ова Рјешење је 

коначно. Против овог рјешења може се 

покренути  управни спор пред Окружним 

судом у Источном Сарајеву у року од 30 

дана од дана пријема. 

 Број: 01-022-51/21 

Дана: 22.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________       

 

На основу члана 18. тачка 2. 

Закона о систему јавних служби 

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

и 44/16) и  члана 37. Статута општине 

Хан Пијесак („Службени гласник 

општине Хан Пијесак бр. 10/17), на 

приједлог Комисије за избор и 

именовање, Скупштина општине Хан 

Пијесак, на сједници одржаној дана 

22.04.2021.  године,  донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности 

директора ЈЗУ ДЗ „Др Миленко 

Наранчић“ Хан Пијесак“  

 

I 

   Радица Тодоровић, доктор 

медицине из Хан Пијеска, разрјешава се 

дужности в. д. директора  ЈЗУ ДЗ „Др 

Миленко Наранчић“ Хан Пијесак, због 

завршетка поступка јавне конкуренције. 

   

II 

  Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“. 

 

О б р а з л ож е њ е  

 

Скупштина општине Хан Пијесак 

је на сједници одржаној дана 29.01.2021. 

године донијела Одлуку о расписивању 

Јавног конкурса за избор и именовање 

директора ЈЗУ ДЗ „Др Миленко 

Наранчић“ Хан Пијесак, број 01-022-

13/21., те је Комисија за избор и 

именовање директора ЈЗУ ДЗ „Др 

Миленко Наранчић“ Хан Пијесак 

именована одлуком број 01-022-15/21 од 

29.01.2021. године у потпуности спровела 

конкурсну процедуру и исту доставила 

Комисији за избор и именовање 

Скупштине општине Хан Пијесак, на 

разматрање. 

  С тим у вези, Комисија за избор и 

именовање је на сједници одржаној дана 

22.04.2021. године предложила 

Скупштини да се Радица Тодоровић, 

доктор медицине из Хан Пијеска, 

разрјеши се дужности в.д. директора  ЈЗУ 

ДЗ „Др Миленко Наранчић“ Хан Пијесак, 

због завршетка поступка јавне 

конкуренције. 

 На приједлог Комисије за избор и 

именовање, Скупштина општине је  

одлучила као у диспозитиву овог 

рјешења. 

 ПРАВНА ПОУКА: Против овог 

рјешења не може се уложити жалба, али 

се може покренути управни спор 

подношењем тужбе Окружном суду 

Источно Сарајево у року од 30 дана од 

дана пријема рјешења. Тужба се подноси 

непосредно суду у два примјерка. 

 

Број: 01-022-52/21 

Дана: 22.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 
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Скупштина општине Хан Пијесак, 

на основу  члана  12. тачке 3.  Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник РС“, бр. 41/03), 

члана 18. тачке (2) и (3а). Закона о 

систему јавних служби („Службени 

гласник РС“ бр. 68/07, 109/12 и 44/16), 

члана 37. Статута општине Хан Пијесак 

(„Службени гласник општине Хан 

Пијесак, бр. 10/17) на приједлог Комисије 

за избор и именовање, на сједници 

одржаној дана  22.04.2021. године, 

донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању  директора ЈЗУ ДЗ „Др 

Миленко Наранчић“ Хан Пијесак 

 

1. Радица Тодоровић, доктор 

медицине из Хан Пијеска, 

именује се за директора ЈЗУ ДЗ 

„Др Миленко Наранчић“  Хан 

Пијесак, са овлаштењима без 

ограничења. 

   

2. Мандат директора  из тачке 1. 

овог рјешења траје четири 

године.  

 

3. Ово рјешење ступа на снагу 

даном доношења, а биће 

објављено у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ и 

„Службеном гласнику општине 

Хан Пијесак“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 На  јавни конкурс  расписан у 

дневном листу „Глас Српске“ дана 

09.02.2021. године и „Службеном 

гласнику Републике Српске“ бр. 12/21 од 

15.02.2021. године, за избор и именовање 

директора ЈЗУ ДЗ „Др Миленко 

Наранчић“ Хан Пијесак, благовремено се 

пријавио један кандидат, и то Радица 

Тодоровић из Хан Пијеска, која је 

задовољила услове тражене конкурсом. 

Комисија за избор и именовање 

директора ЈЗУ ДЗ „Др Миленко 

Наранчић“ Хан Пијесак, именована 

одлуком Скупштине, број 01-022-15/21 

од 29.01.2021. године,  је дана 19.03.2021. 

године са кандидатом обавила интервју, и 

донијела закључак да именована 

испуњава све услове за обављање 

фунскције директора . У складу са 

чланом 73. став 4. Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 106/09 и 44/15) Министар 

здравља и социјалне заштите је актом 

бр.11/04-111-32/21 од 07.04.2021. године 

дао сагласност за именовање Радице 

Тодоровић за директора ЈЗУ ДЗ „Др 

Миленко Наранчић“ Хан Пијесак. 

 На приједлог Комисије за избор и 

именовање, Скупштина општине Хан 

Пијесак је сходно члану 18. тач. (2)  и (3а) 

Закона о систему јавних служби и чл. 

12.тачке 3. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима, 

одлучила као у диспозитиву овог 

рјешења.  

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је 

коначно и  против истог не може се 

уложити жалба, али се може покренути 

управни спор подношењем тужбе 

Окружном суду у Источном Сарајеву у 

року од 30 дана од дана пријема рјешења. 

Тужба се подноси непосредно суду. 

 

Број: 01-022-53/21 

Дана: 22.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________       
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На основу члана 18. тачка (2.) 

Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник РС“, бр. 68/07, 

109/12 и 44/16)  члана 37. Статута 

општине Хан Пијесак („Службени 

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

и члана 2. тачка 1. Одлуке о измјенама и 

допунама Одлуке о оснивању Центра за 

културу и спорт „Поглед“  Хан-Пијесак, 

(„Службени гласник општине Хан 

Пијесак“ бр. 20/14), Скупштина општине 

Хан Пијесак, на сједници одржаној дана 

22.04.2021.године, на приједлог Комисије 

за избор и именовање,  донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу директора JУ Центар за 

омладину и спорт „Поглед“ 

  Хан Пијесак 

 

I 

 Јелена Митровић из Хан Пијеска 

разрјешава се дужности директора Јавне 

установе Центар за омладину и спорт 

„Поглед“ Хан Пијесак, на лични захтјев. 

 

II 

 Ово рјешење ступа на снагу даном  

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“.  

 

О б р а з л ож е њ е  

 

            Јелена Митровић је дана 

07.04.2021. године у писаној форми 

поднијела  оставку на функцију 

директора ЈУ Центар за омладину и спорт 

„Поглед“ Хан Пијесак, из личних 

разлога.  

            Након разматрања оставке, 

Комисија за избор и именовање је 

предложила  Скупштини да оставку 

уважи и именовану разријеши дужности 

директора ЈУ Центра за омладину и спорт 

„Поглед“ Хан Пијесак. 

          На приједлог Комисије за избор и 

именовање, Скупштина општине је  

одлучила као у диспозитиву ове одлуке 

сходно члану 2. тачка 1. Одлуке о 

измјенама и допунама Одлуке о 

оснивању Ценра за културу и спорт 

„Поглед“ Хан Пијесак. 

 ПРАВНА ПОУКА: Против овог 

рјешења не може се уложити жалба, али 

се може покренути управни спор 

подношењем тужбе Окружном суду 

Источно Сарајево у року од 30 дана од 

дана пријема рјешења. Тужба се подноси 

непосредно суду. 

 

Број: 01-022-54/21 

Дана: 22.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________       

 

  На основу члана 4. тачкe 2. 

Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник РС“, бр. 41/03), 

члана 18. тачка 2. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник РС“ 

бр.68/07, 109/12 и 44/16) и  члана 37. 

Статута општине Хан Пијесак 

(„Службени гласник општине Хан 

Пијесак бр.10/17), на приједлог Комисије 

за избор и именовање, Скупштина 

општине Хан Пијесак на сједници 

одржаној дана 22.04.2021. године,  

донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању  вршиоца дужности 

директора Јавне установе 

Центар за омладину и спорт „Поглед“ 

Хан Пијесак 
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I 

   Татјана Јањић, дипломирани 

педагог из Хан Пијеск,  именује се за 

вршиоца дужности директора  Јавне 

установе Центар за омладину и спорт 

„Поглед“ Хан Пијесак, са овлаштењима 

без ограничења, до завршетка поступка 

јавне конкуренције. 

   

II 

  Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Хан Пијесак је дана 

22.04.2021. године рјешењем број 01-022-

54/21, разријешила директора ЈУ Центра 

за омладину и спорт „Поглед“ Хан 

Пијесак, на лични захтјев. Чланом 18. 

Закона о систему јавних служби 

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

и 44/16) прописано је да дирекотра 

установе чији је оснивач јединица 

локалне самоуправе именује скупштина, 

па је на сједници Скупштине одржаној 

дана 22.04.2021. године, па је Комисија за 

избор и именовање  предложила 

Скупштини општине Хан Пијесак 

доношење рјешења као у диспозитиву, 

што је Скупштина и усвојила.  

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је 

коначно и против њега се не може 

уложити жалба, али се може покренути 

управни спор пред Окружним судом у 

Источном Сарајеву у року од 30 дана од 

дана пријема овог рјешења. 

 

Број: 01-022-55/21 

Дана: 22.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________       

 

Скупштина општине Хан Пијесак, 

на основу  члана 16. став (1) и (6) Закона 

систему јавних служби („Службени 

гласник РС“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16) , 

члана 37. Статута општине Хан Пијесак, 

(„Службени гласник општине Хан-

Пијесак“ бр. 10/17), на сједници одржаној 

дана 22.04.2021.године, на приједлог 

Начелника општине, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о  разрјешењу  чланова Управног 

одбора ЈУ ЦОС „Поглед“ Хан Пијесак 

 

I 

 Разрјешавају се чланови 

Управног одбора ЈУ Центар за омладину 

и спорт „Поглед“, прије истека мандата, и 

то: 

1. Зоран Тодоровић, 

2. Јелана Чоњић и  

3. Јелена Нинковић. 

 

II 

 Ово рјешење ступа на снагу осмог 

дана од дана доношења, а биће објављено 

у „Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Закон о систему јавних служби у 

свом члану 16. прописује да Управни 

одбор установе чији је оснивач јединица 

локалне самоуправе разрјешава 

скупштина општине, на приједлог 

начелника општине, док је чланом 25. 

Одлуке о оснивању Центра за културу и 

спорт „Поглед“ предвиђено да се 

Управни одбор ове установе може  
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разријешити и прије истека мандата, 

опозивом. 

У вези са наведеним члановима, 

Начелник општине Хан Пијесак је 

Скупштини предложио да се члановима 

УО ЈУ ЦОС „Поглед“ Хан Пијесак 

изгласа опозив, те да се разријеше 

дужности. Као разлог овоме наводи се 

лоше пословање Центра у претходној 

години, што је потврђено неусвајањем 

извјештаја за претходну годину и 

програмом рада за текућу од стране 

Скупштине општине Хан Пијесак. Иако 

је остварени приход минималан, Управни 

одбор је усвојио извјештај о пословању и 

тиме показао неозбиљност и недовољну 

ангажованост на даљем унапређењу рада 

ове установе. 

 Разматрајући приједлог Начелника 

општине, Скупштина општине је 

одлучила као  диспозитиву овог рјешења 

сходно члану 16. став 1. и 6. Закона о 

систему јавних служби. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је 

коначно и против истог  не може се 

уложити жалба, али се може покренути 

управни спор код Окружног  суда у 

Источном  Сарајеву у року од 30 дана од 

дана пријема рјешења. Тужба се подноси 

непосредно суду. 

Број: 01-022-56/21 

Дана: 22.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________       

 

На основу члана 4. тачкe 2. Закона 

о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник РС“, бр. 41/03) члана 

16. Закона о систему јавних служби 

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

и 44/16),  члана 37. Статута општине Хан 

Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак“ бр. 10/17), на приједлог 

Начелника општине, Скупштина 

општине Хан Пијесак на сједници 

одржаној дана 22.04.2021. године,  

донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању  вршиоца дужности  

чланова Управног одбора Јавне 

установе 

Центар за омладину и спорт „Поглед“  

Хан Пијесак 

 

 

1. За вршиоце дужности чланова 

Управног одбора ЈУ Центар за 

омладину и спорт „Поглед“ Хан 

Пијесак, именују се: 

 

1) Жарко Мировић из Хан Пијеска, 

2) Јела Јосић из Хан Пијеска и 

3) Сања Јанковић из Хан Пијеска. 

 

2. Именовани вршиоци дужности из 

тачке 1. овог Рјешења именују се 

до завршетка поступка јавне 

конкуренције за избор и 

именовање чланова Управног 

одбора, а најдуже до 60 дана. 

 

3.  Ово рјешење 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 

 

 Скупштина општине Хан Пијесак је дана 

22.04.2021. године рјешењем број 01-022-

56/21, разријешила чланове УО ЈУ 

Центра за омладину и спорт „Поглед“ 

Хан Пијесак, прије истека мандата.  
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Чланом 16. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник РС“ бр. 

68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да 

Управни одбор установе чији је оснивач 

јединица локалне самоуправе именује 

скупштина, на приједлог начелника 

општине,   па је на сједници Скупштине 

одржаној дана 22.04.2021. године, 

Начелник општине  предложио 

Скупштини општине Хан Пијесак 

доношење рјешења као у диспозитиву, 

што је Скупштина и усвојила.  

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је 

коначно и против њега се не може 

уложити жалба, али се може покренути 

управни спор пред Окружним судом у 

Источном Сарајеву у року од 30 дана од 

дана пријема овог рјешења. 

Број: 01-022-57/21 

Дана: 22.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________       

 

На основу чл. 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  

општине Хан Пијесак, на сједници 

одржаној дана 22.04.2021. године, 

донијела је   

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 1. Скупштина општине Хан 

Пијесак констатује да је неопходно да се 

упути иницијатива Јавном предузећу 

„Романија путеви“ ради поправке дијела 

магистралног пута М-19 који пролази 

преко територије општине Хан Пијесак, 

као и регионалних путева Хан Пијесак – 

Гођење и Хан Пијесак – Олово, јер су у 

изузетно лошем стању, што доводи до 

угрожавања безбједности у саобраћају. 

 2. За реализацији овог Закључка 

задужује се Секретар Скупштине. 

            3. Овај закључак ступа на снагу 

даном доношења, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“. 

 

Број: 01-022-58/21 

Дана: 22.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________       

 

На основу чл. 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  

општине Хан Пијесак, на сједници 

одржаној дана 22.04.2021. године, 

донијела је   

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 1. Скупштина општине Хан 

Пијесак подржава  захјев Начелник 

општине М:тел-у за увођење оптичког 

интернета на територији општине Хан 

Пијесак.  

            3. Овај закључак ступа на снагу 

даном доношења, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“. 

 

Број: 01-022-59/21 

Дана: 22.04.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 



__________________________________       
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