
    

Општина Хан Пијесак  

Александра Карађорђевића бр. 4 

Тел: 057 557 108 

Факс: 057 557 285 

 

24. МАЈ 2021. године 

 

БРОЈ 5 

 

     На основу чланова 46., 47.,  48. и 49. 

Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 121/12, 52/14, 103/15 и 

15/16), 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), након разматрања 

Извјештаја о извршењу буџета општине 

Хан Пијесак за 2020. годину, Скупштина 

општине Хан Пијесак, на сједници 

одржаној дана 21.05.2021. године, 

донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У  

о усвајању Извјештаја о извршењу буџета 

општине Хан Пијесак за 2020. годину 

 

I                                        

              Усваја се Извјештај о извршењу  

буџета  општине Хан Пијесак за 2020. 

годину у износима: 

 

Фонд 01- Општи фонд: 

1. Буџетска 

средства.....................3.890.223 КМ 

2. Буџетски 

издаци......................3.452.367 КМ 

Разлика у финансирању (1-

2)..................................437.856 КМ 

 

Фонд 05- Фонд за посебне пројекте: 

1. Буџетска 

средства...................................235.780 КМ 

2. Буџетски 

издаци......................................166.708 КМ 

            Разлика у финансирању (1-

2).................................................69.072 КМ 

 

II 

Саставни дио ове Одлуке је 

Извјештај о извршењу буџета општине 

Хан Пијесак за 2020. годину. 

 

III 

           Ова Одлука ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“. 

 

Број: 01-022-60/21 

Дана: 21.05.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
  ОПШТИНЕ ХАН ПИЈЕСАК 
 

 

 

 

 

Општински одбор Хан-Пијесак 
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              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 

21.05.2021. 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 су планирана 

ребаланасом  Буџета 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, и то: 

- 11.000 KM за израду табли зоне 

санитарне заштите по Правилнику о 

начину обиљежавања зоне санитарне 

заштите, извођење земљаних радова и 

трошкова извођења радова поставке 

табли,   

- 5.007, 75 КМ за набавку хлора и 

трошкове вршења анализе узорка воде 

код овлаштеног Инситута за јавно 

здравље. 

 (2) Овај Програм ступа на снагу 

даном добијања сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства 

и водопривреде, и биће објављен у 

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“. 

 (3) Усвајањем овог Програма од 

стране Скупштине општине Хан Пијесак, 

ставља се ван снаге Програм утрошка 

средстава од накнада за воде за 2021. 

годину, број 01-022-31/21 од 02.04.2021. 

године.  

 

Број: 01-022-61/21 

Дана: 21.05.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

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

Хан Пијесак („Сл. гласник општине Хан 

Пијесак бр. 10/17), Скупштина општине 

Хан Пијесак је на сједници одржаној  

дана 21.05.2021. године, донијела је  

 

О Д Л У К У  

о усвајању  Извјештаја о утрошку 

средстава од накнаде од продаје шумских 

дрвних сортимената у 2020. години 

 

I 

        Скупштина општине Хан Пијесак 

усваја Извјештај о утрошку средстава од 

накнаде од продаје шумских дрвних 

сортимената у 2020. години. 

  

II 

 Саставни дио ове Одлуке је 

Извјештај о утрошку средстава од 

накнаде од продаје шумских дрвних 

сортимената у 2020. години. 

  

 III 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана  објављивања у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-62/21 

Дана: 21.05.2021. године 
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  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

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

Хан Пијесак („Сл. гласник општине Хан 

Пијесак бр. 10/17), Скупштина општине 

Хан Пијесак, разматрајући  Извјештај о 

утрошку средстава од накнада за воде у 

2020. години, на сједници одржаној  дана 

21.05.2021. године, донијела је  

 

О Д Л У К У  

о усвајању  Извјештаја о утрошку 

средстава од накнада за воде 

 у 2020. години 

 

I 

        Скупштина општине Хан Пијесак 

усваја Извјештај о утрошку средстава од 

накнада за воде у 2020. години.  

 

II 

 Саставни дио ове одлуке је 

Извјештај о утрошку средстава од 

накнада за воде у 2020. години. 

 

  

 III 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана  објављивања у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-63/21 

Дана: 21.05.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

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

Хан Пијесак („Сл. гласник општине Хан 

Пијесак бр. 10/17), Скупштина општине 

Хан Пијесак, разматрајући  Извјештај о 

утрошку средстава за финансирање 

посебних мјера заштите од пожара у 

2020. години, на сједници одржаној  дана 

21.05.2021. године, донијела је  

 

О Д Л У К У  

о усвајању  Извјештаја о утрошку 

средстава за финансирање 

посебних мјера заштите од пожара у 

2020. години 

 

I 

        Скупштина општине Хан Пијесак 

усваја Извјештај о утрошку средстава за 

финансирање посебних мјера заштите од 

пожара у 2020. години. 

 

II 

 Саставни дио ове одлуке је 

Извјештај о утрошку средстава за 

финансирање посебних мјера заштите од 

пожара у 2020. години. 

 

III 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана  објављивања у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-64/21 

Дана: 21.05.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

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

Хан Пијесак („Сл. гласник општине Хан 

Пијесак бр. 10/17), Скупштина општине  
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Хан Пијесак је на сједници одржаној  

дана 21.05.2021. године, донијела је  

 

О Д Л У К У  

о усвајању  Извјештаја о реализацији 

Плана инвестиција и капиталних улагања 

Општине Хан Пијесак за 2020. годину 

 

I 

        Скупштина општине Хан Пијесак 

усваја Извјештај о реализацији Плана 

инвестиција и капиталних улагања 

Општине Хан Пијесак за 2020. годину 

  

II 

 Саставни дио ове Одлуке је 

Извјештај  о реализацији Плана 

инвестиција и капиталних улагања 

Општине Хан Пијесак за 2020. годину. 

  

 III 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана  објављивања у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-65/21 

Дана: 21.05.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 47. 3акона о 

уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске" бр. 40/13, 

106/15, 3/16), члана З9. став 2. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске" 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 

21.05.2021. године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о утврђивању Нацрта Плана 

парцелације дијела индустријске зоне 

„Мекоте“ 

 

 

I 

Овом одлуком утврђује се Нацрт 

Плана парцелације дијела индустријске 

зоне „Мекоте“ (у даљем тексту: План).  

 

II 

Утврђени Нацрт План састоји се 

из текстуалног и графичког дијела. 

 

III 

Нацрт План се излаже на јавни 

увид у сали Скупштине општине Хан 

Пијесак, почев од 25.05.2021. године у 

трајању од 30 дана, сваког радног дана од 

08 до 15 часова. У току јавног увида 

одржаће се јавна презентација Нацрта 

Плана. 

  

IV 

О мјесту, времену и начину 

излагања Нацрта Плана на јавни увид 

јавност се обавјештава  огласом који се 

објављује најмање два пута у средствима 

јавног информисања: дневни лист „Глас 

Српске", интернет странице општине Хан 

Пијесак и огласна плоча општине Хан 

Пијесак. 

Прва обавијест објављује се осам 

дана прије почетка јавног увида, а друга 

петнаест дана од почетка излагања 

Нацрта Плана на јавни увид. 

Оглас из става 1. овог члана 

садржи мјесто, датум, почетак и трајање 

јавног увида у Нацрт Плана, мјесто и 

датум излагања, мјесто и вријеме 

пружања појашњења предложених 

планских рјешења заинтересованим 

лицима те рок до када се могу послати  
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приједлози, примједбе и мишљења на 

Нацрт Плана. 

 

V 

Примједбе, приједлози и 

мишљења о Нацрту Плана уписују се у 

свеску са нумерисаним странама, која се 

налази у просторији у којој се Нацрт 

Плана излаже или се у писаној форми 

достављају носиоцу припреме, који је 

обавезан да их прослиједи носиоцу 

израде документа. 

 

VI 

Oва Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику Општине Хан 

Пијесак“. 

 

Број: 01-022-66/21 

Дана: 21.05.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 348. став 3. тач. 

д) Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15, 18/16 и 

107/19), члана 6.  став. 1. тачка б) 

Правилника о поступку јавног конкурса 

за располагање непокретностима у 

својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 20/12 ) и члана 37. 

Статута општине Хан Пијесак 

(„Службени гласник општине Хан 

Пијесак“ бр. 10/17), поступајући по 

захтјеву Ђурић Слободана и Гашевић 

Милана из Хан Пијеска, Скупштина 

општине Хан Пијесак, на сједници 

одржаној дана  21.05.2021. године, 

донијела је 

 

О Д Л У К У  

о продаји непосредном погодбом 

неизграђеног  градског грађевинског 

земљишта, у сврху обликовања 

грађевинске парцеле 

 

 

Члан 1. 

 Ђурић (Саво) Слободану и 

Гашевић (Владан) Милану  из Хан 

Пијеска продаје се, у сврху обликовања 

грађевинске парцеле, неизграђено 

градско грађевинско земљиште, означено 

као к.п. бр. 330/10, површине 144м2, 

уписано у лист непокретности број 390 

к.о. Хан Пијесак, на име Општина Хан 

Пијесак. 

 Према Одлуци о уређењу простора 

и грађењу („Службени гласник општине 

Хан Пијесак“ број 24/18), предметно 

земљиште припада зони I. 

 

Члан 2. 

 Тржишна вриједност градског 

грађевинског земљишта у зони I одређена 

је Одлуком о висини вриједности 

непокретности по зонама на територији 

општине Хан Пијесак на дан 

31.12.2020.године („Службени гласник 

општине Хан Пијесак“ број 2/21) и 

износи 8,00 КМ/1м2, тако да укупна 

цијена земљишта из члана 1. ове Одлуке 

износи 1.152,00 КМ 

(хиљадустопедесетдвијеконвертибилнема

рке). 

 

Члан 3. 

 На нацрт Уговора о продаји 

предметног земљишта непосредном 

погодбом прибавиће се мишљење  
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Правобранилаштва Републике Српске, 

Сједиште замјеника Власеница. 

 

Члан 4. 

 Купци земљишта из члана 1. ове  

Одлуке  дужни  су уплатити 

купопродајну у износу од 1.152,00 КМ, и 

то Ђурић Слободан 312/345 наведене 

цијене (односно 1.041,80КМ), а Гашевић 

Милан 33/345 наведене цијене  (односно 

110,20 КМ), сходно својим удјелима у 

парцели која се обликује,  у року од 15 

дана (петнаест) од дана давања мишљења 

на нацрт купопродајног уговора од 

стране Правобранилаштва Републике 

Српске - Сједиште замјеника Власеница, 

на јединствени  рачун трезора општине 

Хан Пијесак број:  554-01200300109-54 

отворен код   Наша банка Хан Пијесак. 

 Предаја купљеног земљишта у 

посјед купцу извршиће се у року од 7 

дана након закључења уговора. 

 Трошкове увођења у посјед  и 

трошкове нотарске обраде сноси  купац. 

 

 

Члан 5. 

 Даје се сагласност начелнику 

Одјељења за управљање развојем, 

привреду, финансије и друштвене 

дјелатности, Славици Ашоњи,  да у циљу 

регулисања међусобних права и обавеза 

уговорних страна, у име Општине Хан 

Пијесак закључи уговор о продаји 

земљишта описаног у члану 1 . ове 

Одлуке. 

 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-67/21 

Дана: 21.05.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

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

општине Хан Пијесак („Сл. гласник 

општине Хан Пијесак“, бр. 10/17) 

Скупштина општине Хан Пијесак на 

сједници одржаној дана  21.05.2021. 

године, донијела је  

 

О Д Л У К У  

о стављању ван снаге Одлуке о давању 

Дворане „Косово и Метохија“ на 

кориштење и управљање Јавној 

установи Центар за омладину и спорт 

„Поглед“ Хан Пијесак 

 

I 

 Скупштина општине Хан Пијесак 

ставља ван снаге Одлуку о давању 

Дворане „Косово и Метохија“ на 

кориштење и управљање Јавној установи 

Центар за омладину и спорт „Поглед“ 

Хан Пијесак, број 01-022-109/19 од 

13.12.2019. године („Службени гласник 

општине Хан Пијесак“ број 45/19).  

 

II 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“.  

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

 

 Скупштина општине Хан Пијесак 

је на сједници одржаној дана 13.12.2019. 

године донијела Одлуку о давању 

Дворане „Косово и Метохија“ на 

кориштење и управљање Јавној установи  
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Центар за омладину и спорт „Поглед“ 

Хан Пијесак, број 01-022-109/19, те је на 

основу исте склопљен Уговор  о давању 

на кориштење и управљање Дворане 

„Косово и Метохија“ Јавној установи 

Центар за омладину и спорт „Поглед“ 

Хан Пијесак, број 02-370-45/19.  

 ЈУ Центар за омладину и спорт 

„Поглед“ Хан Пијесак, поднијела је 

захтјев за споразумно раскидање 

наведеног уговра и стављање ван снаге 

донијете Одлуке. Као разлог томе наводе 

веће трошкове од прихода. Општина Хан 

Пијесак је удовољила наведеном захтјеву 

и споразумно раскинула уговор, те 

Скупштина предметну Одлуку ставља 

ван снаге. 

 

Број: 01-022-68/21 

Дана: 21.05.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу чл. 39. Закона о 

локалној самоуправи («Сл. гласник РС», 

бр. 97/16 и 36/19) и чл. 37. Статута  

општине Хан Пијесак, („Службени 

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

Скупштина  општине Хан Пијесак, на 

сједници одржаној дана године, донијела 

је   

 

О Д Л У К У 

о давању Дворане „Косово и Метохија“ 

на кориштење  Јавној установи Народна 

библиотека „Бранко Чучак“ Хан Пијесак 

 

I 

        Скупштина Општине Хан 

Пијесак даје Јавној установи Народна 

библиотека „Бранко Чучак“  Хан Пијесак 

на кориштење Дворану „Косово и 

Метохија“, изграђену на парцели 

означеној као к.п. 429 к.о. Хан Пијесак. 

 

II 

 Дворана „Косово и Метохија“ даје 

се на кориштење без накнаде, на 

неодређено вријеме.  

  

III 

 Трошкове одржавања Дворане из 

тачке I   ове Одлуке и друге трошкове у 

вези са кориштењем сносиће ЈУ Народна 

библиотека „Бранко Чучак“  Хан Пијесак.  

 

IV 

 Дворана ће се користити у сврху 

обављања дјелатности ЈУ Народна 

библиотека „Бранко Чучак“  Хан Пијесак. 

 

V 

 ЈУ Народна библиотека „Бранко 

Чучак“  Хан Пијесак, нема право да без 

сагласности Општине Хан Пијесак врши 

адаптације на Дворани. 

 

VI 

На основу ове одлуке закључиће 

се посебан уговор између Општине Хан 

Пијесак и ЈУ Народна библиотека 

„Бранко Чучак“  Хан Пијесак, којим ће се 

детаљније уредити права и обавезе 

уговарача. 

VII 

 Овлашћује се Начелник општине 

Хан Пијесак да, на основу ове Одлуке, са 

ЈУ Народна библиотека „Бранко Чучак“  

Хан Пијесак Хан Пијесак закључи уговор 

о давању Дворане на кориштење. 

 

VIII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“.  
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Број: 01-022-69/21 

Дана: 21.05.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

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

општине Хан Пијесак („Сл. гласник 

општине Хан Пијесак“, бр. 10/17) 

Скупштина општине Хан Пијесак на 

сједници одржаној 21.05.2021. године, 

донијела је  

 

О Д Л У К У  

о стављању ван снаге Одлуке о 

оснивању Јавне установе за 

предшколско васпитање и образовање 

дјеце 

 

I 

 Скупштина општине Хан Пијесак 

ставља ван снаге Одлуку о оснивању 

јавне установе за предшколско васпитање 

и образовање дјеце, број 01-022-93/19 од 

31.10.2019. године („Службени гласник 

општине Хан Пијесак“ број 43/19).  

 

II 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана доношења, а биће објављена 

у „Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

 

 Чланом 4. Закона о измјенама и 

допунама закона о предшколском 

васпитању и образовању („Службени 

гласник Републике Српске“, број 63/20), 

дата је могућност  да „Центри за 

социјални рад у неразвијеним и изразито 

неразвијеним јединицама локалне 

самоуправе у којима не постоје 

предшколске установе и установе 

социјалне заштите у којима су смјештена 

дјеца без родитељског старања могу 

обављати дјелатност предшколског 

васпитања и образовања у оквиру 

посебног одјељења или организационе 

јединице уколико су испуњени услови у 

складу са овим законом.“ 

 С тим у вези, а имајући у виду да 

општина Хан Пијесак спада у ред 

неразвијених општина, у циљу 

економичности, одлучено је да се 

дјелатност предшколског образовања 

обавља при ЈУ Центар за социјални рад 

Хан Пијесак.  

 

Број: 01-022-70/21 

Дана: 21.05.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу чл. 86., 100. и 111. 

Закона о социјалној заштити („Сл.гл.РС“ 

бр. 37/12 и 90/16), чл. 3., 5. и 12. Закона о 

систему јавних служби („Службени 

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

24. тачка 4 и чл. 39. став 2, тачка 34 

Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гл.РС“ бр. 97/16), Уредбе о 

класификацији дјелатности Републике 

Српске („Сл.гл.РС“ бр. 8/14) и члана 37. 

Статута општине Хан Пијесак Супштина 

општине Хан Пијесак („Службени 

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

на сједници одржаној дана  21.05.2021. 

године, донијела је 

 

ОДЛУКУ О 

ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ХАН 

ПИЈЕСАК 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о оснивању Јавне 

установе Центар за социјлни рад Хан 

Пијесак, број  01-022-94/19 од 31.10.2019. 

године („Службени гласник општине Хан 

Пијесак“ број 43/19)  , у члану 4. – 

Дјелатност ЈУ, у ставу 1. додају  се двије  

нове  алинеје које гласе:  

 „88.91-Дјелатност дневне бриге о 

дјеци, 

85.10 – Предшколско образовање.“ 

 

Члан 2. 

 ЈУ Центар за социјални рад ће 

ускладити Статут и друга акта са овом 

Одлуком и пријавити насталу промјену 

надлежном регистарском суду, у року од 

45 дана од дана ступања на снагу ове 

Одлуке. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“ . 

 

Број: 01-022-71/21 

Дана: 21.05.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

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

Хан Пијесак („Сл. гласник општине Хан 

Пијесак“ бр. 10/17),Скупштина општине 

Хан Пијесак, на сједници одржаној дана 

21.05.2021. године, разматрајући 

Информацију о стању привреде и 

пољопривреде, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К  

о усвајању информације о стању 

привреде и пољопривреде 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 стању привреде и пољопривреде на 

подручју општине Хан Пијесак, од 

14.05.2021. године и исту усваја. 

  

II 

       Овај Закључак ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-72/21 

Дана: 21.05.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

бр.  97/16) а у вези са чланом 12. став (6) 

Закона о порезу на непокретности („Сл. 

гласник РС“, бр. 91/15) и члана 37. 

Статута општине Хан Пијесак („Сл. 

гласник општине Хан Пијесак бр.10/17), 

Скупштина општине Хан Пијесак,  на 

сједници одржаној дана 21.05.2021. 

донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о пријављеним 

непокретностима 
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са пореским рачунима и наплаћеним 

порезима на подручју општине 

Хан Пијесак за 2020.  годину 

 

I 

Скупштина општине Хан Пијесак 

упознала се са Информацијом Пореске 

управе, Подручне јединице Хан Пијесак, 

о пријављеним непокретностима са 

пореским рачунима и наплаћеним 

порезима на подручју општине Хан 

Пијесак за 2020. годину, бр. 06/1.07/0805-

052.4-6313/2021 од  15.04.2021. године, и 

исту усваја. 

 

II 

 Овај Закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“. 

 

Број: 01-022-40/21 

Дана: 21.05.2021. 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 21.05.2021. године,  

донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О измјени рјешења о именовању  

вршиоца дужности директора Јавне 

установе 

Центар за омладину и спорт „Поглед“ 

Хан Пијесак 

 

I 

   У Рјешењу о именовању вршиоца 

дужности Јавне установе Центар за 

омладину и спорт „Поглед“ Хан Пијесак, 

број 01-022-55/21 од 22.04.2021. године, 

тачка 1. мијења се и гласи: 

„1. Татјана Јањић, по занимању васпитач 

у предшколској установи,  из Хан 

Пијеска,  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“. 

 

Број: 01-022-73/21 

Дана: 21.05.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 8. Закона о 

министарским владиним и другим 

именовањима Републике Српске 

(Службени гласник РС бр.41/03) и члана 

37. Статута општине  Хан Пијесак (Сл. 

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

Скупштина општине  Хан Пијесак,  на 

сједници одржаној дана 21.05.2021. 

године, донијела је  
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О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање  директора ЈУ Центра за 

омладину и спорт  „Поглед“ Хан Пијесак 

 

I 

Расписује се Јавни конкурс за 

избор и именовање  директора ЈУ Центра 

за омладину и спорт „Поглед“ Хан 

Пијесак.  

 

II 

Општи и посебни услови, као и 

критеријуми за избор и именовање на 

позицију из тачке I ове Одлуке прописани 

су Статутом ЈУ Центра за омладину и 

спорт „Поглед“ Хан Пијесак  и  Одлуком 

Скупштине општине Хан Пијесак о 

утврђивању критеријума за избор и 

именовање директора ЈУ Центра за 

омладину и спорт „Поглед“ Хан Пијесак.    

 

III 

Јавни конкурс из тачке I ове 

одлуке објавиће се у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ и дневном 

листу „Глас Српске“. 

Рок за подношење пријава на 

конкурс је 15 дана од дана објављивања 

конкурса.  

 

IV 

Поступак избора, укључујући и 

преглед приспјелих пријава на конкурс 

извршиће Комисија за спровођење 

поступка за избор и именовање директора  

ЈУ Центра за омладину и спорт „Поглед“ 

Хан Пијесак  именована од стране 

Скупштине општине Хан Пијесак.  

 

V 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-74/21 

Дана: 21.05.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

Скупштина општине Хан Пијесак, 

на основу члана 7. Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Сл. 

гласник РС“ бр. 25/03),  члана 10а  

Статута Јавне установе Центра за 

омладину и спорт „Поглед“ Хан Пијесаки 

чл. 37. Статута општине Хан Пијесак 

(„Сл. гласник општине Хан Пијесак“ бр. 

10/17), на сједници одржаној дана  

21.05.2021. године,  донијела је   

 

О Д Л У К У  

о утврђивању стандарда и критеријума 

за избор и именовање директора ЈУ 

Центар  

за  омладину и спорт „Поглед“ Хан 

Пијесак 

  

Члан 1. 

Овом Одлуком  ближе се утврђују 

стандарди и критеријуми за избор и 

именовање директора ЈУ Центар за 

омладину и спорт „Поглед“ Хан Пијесак. 

    Под критеријумима за избор и 

именовање из претходног става сматрају 

се: степен образовања, стручно знање, 

радно искуство, као и други услови и 

стандарди утврђени овом одлуком.  

     

  Члан 2. 

  Кандидати из члана 1. ове одлуке 

дужни су да испуњавају следеће услове:  

           Општи услови:  
1. да су држављани Републике 

Српске, односно БиХ, 
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  2. да су старији од 18 година, 

            3. да имају општу здравствену 

способност, 

  4. да нису отпуштени из државне 

службе на основу дисциплинске мјере на 

било којем нивоу власти у БиХ или 

ентитета у периоду од 3 године прије 

дана објављивања упражњене  позиције,     

           5. да се на њих не односи члан  IX  

1. Устава БиХ,  

                   6. да нису осуђивани за кривично 

дјело на безусловну казну затвора од 

најмање шест  мјесеци или за кривично 

дјело које га чини неподобним за 

обављање упражњене позиције  

 7. да се против њих не води 

кривични поступак, 

 8. да не постоји сукоб интереса у 

складу са законом. 

            Посебни услови:  

          -ВСС/ВШС друштвеног смјера, 

         - најмање три године радног 

искуства.   

 

Члан 3. 

  Јавни конкурс за избор и 

именовање директора расписује 

Скупштина општине у складу са законом 

о министарским, владиним и другим 

именовањима и овом одлуком и 

објављује се у „Службеном гласнику 

Републике Српске“ и дневном листу 

„Глас Српске“. Рок за подношење пријава 

на конкурс је 15 дана од дана 

објављивања. 

  Поступак избора укључујући 

преглед приспјелих пријава на конкурс, 

интервју и предлагање кандидата у 

складу са утврђеним критеријима 

утврдиће Комисија за избор именована 

одлуком Скупштине општине. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак.   

 

Број: 01-022-75/21 

Дана: 21.05.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 8. Закона о 

министарским владиним и другим 

именовањима РС (Службени гласник РС 

бр. 25/03),   Одлуке Скупштине општине 

Хан Пијесак о утврђивању критерија за 

избор и именовање директора   директора 

ЈУ Центар за омладину и спорт „Поглед“ 

Хан Пијесак и Одлука о расписивању  

Јавног конкурса,  Скупштина општине  

Хан Пијесак,  расписује  

 

ЈАВНИ  КОНКУРС 

за избор и именовање 

 

Директора ЈУ Центар за омладину и 

спорт „Поглед“ Хан Пијесак, на 

мандат од 4 године 

Опис послова: Директор Центра 

организује и води пословање Центра, 

заступа Центар, одговара за законитост 

рада, предлаже акта која доноси Управни 

одбор, извршава одлуке Управног 

одбора, потписује Колективни уговор, 

доноси акт о организацији и 

систематизацији радних мјеста, одлучује 

о појединачним правима, обавезама и 

одговорностима радника на раду и у вези 

са радом, а у складу са Законом и 

Колективним уговором, обавља и друге 

послове у складу са Законом и Статутом 

Центра. 

          Општи услови:  
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     1. да је држављани Републике Српске, 

односно БиХ, 

        2. да је старији од 18 година, 

            3. да има општу здравствену 

способност, 

  4. да није отпуштени из државне 

службе на основу дисциплинске мјере на 

било којем нивоу власти у БиХ или 

ентитета у периоду од 3 године прије 

дана објављивања упражњене  позиције,     

           5. да се на њега не односи члан  IX  

1. Устава БиХ,  

                   6. да није осуђиван за кривично 

дјело на безусловну казну затвора од 

најмање шест  мјесеци или за кривично 

дјело које га чини неподобним за 

обављање упражњене позиције  

 7. да се против њега не води 

кривични поступак, 

 8. да не постоји сукоб интереса у 

складу са законом. 

            Посебни услови:  

          -ВСС/ВШС друштвеног смјера, 

         - најмање три године радног 

искуства.   

            Кандидати за упражњену позицију 

не могу обављати функцију у политичкој 

странци и не могу обављати дужност, 

активности, или бити на положају који 

доводи до сукоба интереса у складу са 

Законом о спречавању сукоба интереса у 

Републици Српској, Законом о 

министарским, владиним и другим 

именовањима РС, Законом о локалној 

самоуправи и Законом о систему јавних 

служби.    

  Са кандидатима који уђу у ужи 

избор Комисија ће обавити интервју, о 

чему ће кандидати бити благовремено 

обавијештени. 

  

 Уз пријаву на конкурс  кандидати 

су дужни приложити ( у оргиналу или 

овјереној копији): диплому о завршеној 

школи, доказ о радном искуству, 

увјерење о држављанству, родни лист, 

својеручно потписану и овјерену изјаву 

за испуњавање    општих услова из тачака 

4.,  5.,  6.,  и 8. 

Доказ о општој здравственој спосбности 

и увјерење о невођењу кривичног 

поступка (обоје не старије од 6 мјесеци) 

достављају кандидати предложени за 

именовање у року од 8 (осам) дана од 

дана пријема обавјештења. 

Доказ о неосуђиваности прибавља се по 

службеној дужности само за кандидате 

који буду предложени за именовановање. 

Лични подаци о подносиоцима пријава су 

тајни и могу се прикупљати и обрађивати 

само у складу са Законом о заштити 

личних података („Сл. гласник РС“ бр. 

33/01). Све остале информације су 

транспарентне и доступне. Документа 

приложена уз пријаву на конкурс неће се 

враћати кандидатима. 

 Пријаве са доказима о 

испуњавању општих и посебиних услова  

се могу доставити лично или поштом на 

адресу: Скупштина општине Хан 

Пијесак, Комисија за избор и именовање 

директора ЈУ  

Центра за омладину и спорт „Поглед“ 

Хан Пијесак.  Рок за подношење пријаве 

је 15 дана од дана објављивања конкурса 

у „Службеном гласнику Републике 

Српске“ и дневном листу „Глас Српске“.   

Ако конкурс не буде објављен 

истовремено рок ће се рачунати од дана 

последњег објављивања. Неблаговремене 

и непотпуне пријаве неће се узети у 

разматрање. 

 

Број: 01-111-4/21 

Дана: 21.05.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 
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__________________________________ 

 

На основу члана 9. Закона о 

министарским владиним и другим 

именовањима Републике Српске 

„(Службени гласник РС“ бр.41/03),  

Одлуке о расписивању јавног конкурса за 

избор и именовање директора ЈУ ЦОС 

„Поглед“ Хан Пијесак и члана 37. Статута 

општине Хан Пијесак („Сл. гласник 

општине Хан Пијесак“ бр. 10/17), 

Скупштина општине Хан Пијесак, на 

сједници одржаној дана 21.05.2021. 

године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о именовању Комисије за избор  и 

именовање директора  ЈУ Центар за 

омладину и спорт „Поглед“  Хан Пијесак 

 

I 

Именује се Комисија за избор и 

именовање директора ЈУ Центар за 

омладину и спорт „Поглед“  Хан Пијесак 

по расписаном Јавном конкурсу,  у 

саставу: 

 

1. Светлана Радуловић, 

предсједник 

2. Нада Гашевић, члан, 

3. Гордана Кнежевић, члан, 

4. Жарко Мировић, члан, 

5. Сара Пејановић, члан. 

 

II 

Задатак Комисије је да  размотри 

приспјеле пријаве на конкурс, сачини 

листу кандидата који испуњавају 

критеријуме за избор и именовање, обави 

интервју са кандидатима и предложи 

листу кандидата на разматрање и 

доношење коначне одлуке, а све у складу 

са одредбама  члана 10. 11. и 12. Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима. 

Одлуку о избору директора доноси 

Скупштина општине на основу листе из 

претходног става.  

 

III 

 

 Ова Одлука ступа на осмог дана 

од дана објављивања  у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-76/21 

Дана: 21.05.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана  7. и 8. Закона о 

министарским владиним и другим 

именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 41/03), члана 16. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник 

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

44/16) и члана 37. Статута општине  Хан 

Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак“ бр. 10/17 ), Скупштина 

општине  Хан Пијесак,  на сједници 

одржаној дана 21.05.2021. године, 

донијела је  

 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање чланова Управног одбора ЈУ 

Центра за омладину и спорт „Поглед“ Хан 

Пијесак 

 

I 

Расписује се Јавни конкурс за 

избор и именовање чланова Управног  
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одбора ЈУ Центра за омладину и спорт 

„Поглед“ Хан Пијесак.   

 

II 

Општи и посебни услови, као и 

критеријуми за избор и именовање на 

позицију из тачке I ове Одлуке прописани 

су Статутом ЈУ Центра за омладину и 

спорт „Поглед“  Хан Пијесак  и  Одлуком 

Скупштине општине Хан Пијесак о 

утврђивању критеријума за избор и 

именовање   чланова Управног одбора ЈУ 

Центра за омладину и спорт „Поглед“  

Хан Пијесак.    

 

III 

Јавни конкурс из тачке I ове 

одлуке објавиће се у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ и дневном 

листу „Глас Српске“. 

Рок за подношење пријава на 

конкурс је 15 дана од дана објављивања 

конкурса.  

 

IV 

Поступак избора, укључујући и 

преглед приспјелих пријава на конкурс 

извршиће Комисија за спровођење 

поступка за избор и именовање   чланова 

Управног одбора ЈУ Центра за омладину 

и спорт „Поглед“  Хан Пијесак  

именована од стране Скупштине општине 

Хан Пијесак.  

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-77/21 

Дана: 21.05.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

Скупштина општине Хан Пијесак, 

на основу члана 7. Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 25/03), члана 2. тачка 2. Одлуке о 

утврђивању критеријума  за избор и 

именовање органа управљања у 

предузећима и установама чији је 

оснивач Скупштина општине Хан 

Пијесак (број 01-022-64/03 од 

31.12.2003.), члана 2. Одлуке о измјени и 

допуни Одлуке о утврђивању 

критеријума  за избор и именовање 

органа управљања у предузећима и 

установама чији је оснивач Скупштина 

општине Хан Пијесак(број 01-022-8/05 од 

25.02.2005.) и члана 37. Статута општине 

Хан Пијесак („Службени гласник 

општине Хан Пијесак“ бр. 10/17), на 

сједници одржаној дана 21.05.2021. 

.године,  донијела је   

 

О Д Л У К У  

о утврђивању стандарда и критеријума 

за избор и именовање чланова 

Управног одбора ЈУ Центар за  

омладину и спорт „Поглед“ Хан 

Пијесак 

 

  

Члан 1. 

Овом одлуком  ближе се утврђују 

стандарди и критеријуми за избор и 

именовање чланова Управног одбора ЈУ 

Центар за омладину и спорт „Поглед“ 

Хан Пијесак. 

    Под критеријумима за избор и 

именовање из претходног става сматрају 

се: степен образовања, стручно знање, 

радно искуство, као и други услови и 

стандарди утврђени овом одлуком.  
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Члан 2. 

  Кандидати из члана 1. ове одлуке 

дужни су да испуњавају следеће услове:  

           Општи услови:  
            1. да су држављани Републике 

Српске, односно БиХ, 

        2. да су старији од 18 година, 

         3. да нису осуђивани за кривично 

дјело на безусловну казну затвора од 

најмање шест  мјесеци или за кривично 

дјело које га чини неподобним за 

обављање упражњене позиције,  

  4. да нису отпуштени из државне 

службе на основу дисциплинске мјере на 

било којем нивоу власти у БиХ или 

ентитета у периоду од 3 године прије 

дана објављивања упражњене  позиције,     

           5. да се на њих не односи члан  IX  

1. Устава БиХ,  

               

            Посебни услови:  

           1.Најмање средња стручна спрема,  

          2.Познавање дјелатности коју 

установа обавља, 

           3.Познавање садржаја и начина 

рада Управног одбора,  

          4.Доказани резултати рада на 

ранијим пословима. 

          5. Да не постоји сукоб интереса у 

вршењу функције у смислу  Закона о 

сукобу интереса у институцијама власти 

у БиХ. 

 

 

Члан 3. 

  Јавни конкурс за избор и 

именовање чланова УО расписује 

Скупштина општине у складу са Законом 

о министарским, владиним и другим 

именовањима и овом Одлуком и 

објављује се у „Службеном гласнику 

Републике Српске“ и дневном листу 

„Глас Српске“. Рок за подношење пријава 

на конкурс је 15 дана од дана 

објављивања. 

  Поступак избора укључујући 

преглед приспјелих пријава на конкурс, 

интервју и предлагање кандидата у 

складу са утврђеним критеријима 

утврдиће Комисија за избор именована 

одлуком Скупштине општине. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак.  

  

Број: 01-022-78/21 

Дана: 21.05.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 8. Закона о 

министарским владиним и другим 

именовањима РС (Службени гласник РС 

бр. 25/03),   Одлуке Скупштине општине 

Хан Пијесак о утврђивању критеријума 

за избор и именовање чланова Управног 

одбора ЈУ Центар за омладину и спорт 

„Поглед“ Хан Пијесак и Одлуке о 

расписивању  Јавног конкурса,  

Скупштина општине  Хан Пијесак,  

расписује  

 

ЈАВНИ  КОНКУРС 

за избор и именовање 

 

Расписује се Јави конкурс за избор и 

именовање 3 (три) члана Управног 

одбора ЈУ Центар за омладину и спорт 

„Поглед“ Хан Пијесак. 

Мандат: Чланови Управног одбора  

именују се на период од 4 (четири) 

године. 
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Опис послова: Управни одбор 

доноси Статут и друга општа акта, усваја 

извјештај и годишњи обрачун, одлучује о 

пословању Центра, одлучује о 

кориштењу средстава у складу са 

законом, одлучује у другом степену о 

правима и обавезама радника, одлучује и 

о другим питањима од значаја за рад и 

пословање утврђених статутом Центра.  

            Општи услови:  
            1. да су држављани Републике 

Српске, односно БиХ, 

        2. да су старији од 18 година, 

         3. да нису осуђивани за кривично 

дјело на безусловну казну затвора од 

најмање шест  мјесеци или за кривично 

дјело које га чини неподобним за 

обављање упражњене позиције,  

  4. да нису отпуштени из државне 

службе на основу дисциплинске мјере на 

било којем нивоу власти у БиХ или 

ентитета у периоду од 3 године прије 

дана објављивања упражњене  позиције,     

           5. да се на њих не односи члан  IX  

1. Устава БиХ,  

              

            Посебни услови:  

            1.Најмање средња стручна спрема,  

  2.Познавање дјелатности коју 

установа обавља, 

            3.Познавање садржаја и начина 

рада Управног одбора,  

           4.Доказани резултати рада на 

ранијим пословима, 

  5. Да не постоји сукоб интереса у 

вршењу функције у смислу  Закона о 

сукобу интереса у институцијама власти 

у БиХ. 

       

  Потребна документација и 

процедура: Уз пријаву на конкурс  

кандидати су дужни приложити ( у 

оргиналу или овјереној копији): увјерење 

о држављанству, родни лист, својеручно 

потписану и овјерену изјаву- за 

испуњавање општих услова из тачака 3., 

4. и 5., те тачака 2., 3. и 5. посебних 

услова,  диплому о завршеној стручној 

спреми, доказ о резултатима рада на 

ранијим пословима. 

Доказ о неосуђиваности прибавља се по 

службеној дужности само за кандидате 

који буду предложени за именовановање. 

Лични подаци о подносиоцима пријава су 

тајни и могу се прикупљати и обрађивати 

само у складу са Законом о заштити 

личних података. Документа приложена 

уз пријаву на конкурс неће се враћати 

кандидатима. 

 Пријаве са доказима о 

испуњавању општих и посебиних услова  

се могу доставити лично или поштом на 

адресу: Скупштина општине Хан 

Пијесак, Комисија за избор и именовање 

чланова Управног одбора ЈУ Центра за 

омладину и спорт „Поглед“ Хан Пијесак.  

Рок за подношење пријаве је 15 дана од 

дана објављивања конкурса у 

„Службеном гласнику Републике 

Српске“ и дневном листу „Глас Српске“.   

Ако конкурс не буде објављен 

истовремено рок ће се рачунати од дана 

последњег објављивања. Неблаговремене 

и непотпуне пријаве неће се узети у 

разматрање. 

Са кандидатима који испуњавају услове 

конкурса Комисија ће обавити интервју, 

о чему ће кандидати бити благовремено 

обавијештени. 

 

Број: 01-111-5/21 

Дана: 21.05.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 
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На основу члана 9. Закона о 

министарским владиним и другим 

именовањима Републике Српске 

„(Службени гласник РС“ бр.41/03),  

Одлуке о расписивању јавног конкурса за 

избор и именовање чланова УО ЈУ ЦОС 

„Поглед“ Хан Пијесак и члана 37. Статута 

општине Хан Пијесак („Сл. гласник 

општине Хан Пијесак“ бр. 10/17), 

Скупштина општине Хан Пијесак, на 

сједници одржаној дана 21.05.2021. 

године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о именовању Комисије за избор  и 

именовање чланова Управног одбора  ЈУ 

Центар за омладину и спорт „Поглед“  

Хан Пијесак 

 

I 

Именује се Комисија за избор и 

именовање чланова УО ЈУ Центар за 

омладину и спорт „Поглед“  Хан Пијесак 

по расписаном Јавном конкурсу,  у 

саставу: 

 

6. Светлана Радуловић, 

предсједник 

7. Нада Гашевић, члан, 

8. Гордана Кнежевић, члан, 

9. Жарко Мировић, члан, 

10. Сара Пејановић, члан. 

 

II 

Задатак Комисије је да  размотри 

приспјеле пријаве на конкурс, сачини 

листу кандидата који испуњавају 

критеријуме за избор и именовање, обави 

интервју са кандидатима и предложи 

листу кандидата на разматрање и 

доношење коначне одлуке, а све у складу 

са одредбама  члана 10. 11. и 12. Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима. 

Одлуку о избору чланова УО 

доноси Скупштина општине на основу 

листе из претходног става.  

 

III 

 Ова Одлука ступа на осмог дана 

од дана објављивања  у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-79/21 

Дана: 21.05.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

Нa oснoву члана  240. Закона о 

раду („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 1/16, 66/18),  члана 12. и 13. 

Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе ( „Службени гласник 

Републике Српске“број: 97/16) и члана 

38. став 2. Посебног колективног уговора 

за запослене у области локалне 

самоуправе  („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 20/17) Начелник 

општине Хан Пијесак и Синдикална 

организација Општинске управе општине 

Хан Пијесак,    з а к љ у ч и л и  су : 

 

     К О Л Е К Т И В Н И     У Г О В О Р 

о измјенама  Колективног уговора код 

послодавца за запослене у Општинској 

управи општине Хан Пијесак  

 

Члан 1.                        

       У члану 7. у  дијелу ОДЈЕЉЕЊЕ  ЗА  

ПРИВРЕДУ,ФИНАНСИЈЕ И 

ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

- радно мјесто под редним бројем 1.  
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Начелник одјељења, умјесто 

коефицијента 14,78 треба да стоји 

коефицијент 18,00. 

 

Члан 2. 

         Овај Колективни уговор ступа на 

снагу  осмог дана од дана објављивања у 

Службеном гласнику  општине Хан 

Пијесак“.  

 

Број: 02-12-1/21                Број: 06/21 

 

Дана: 24.05.2021. године 

 

 

   Начелник општине 

             Слободан Ђурић,с.р 

 

     Предсједник синдикалне организације 

        Момирка Поњарац, с.р. 

____________________________________ 
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