
    

Општина Хан Пијесак  

Александра Карађорђевића бр. 4 

Тел: 057 557 108 

Факс: 057 557 285 

 

09. ЈУН 2021. године 

 

БРОЈ 6 

 

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 ванредној сједници 

одржаној 09.06.2021. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У  

о измјенама Одлуке о условима и 

начину расподјеле средстава 

пензионерима  

са подручја општине Хан Пијесак у 

2021. години 

 

 

Члан 1. 

У члану 2. ставу 1. тачки 2. ријечи: 

„помоћи у виду огрева“ замјењују се 

ријечима: „новчане помоћи“. 

 

Члан 2. 

У члану 6. ставу 1. ријечи: „Помоћ у виду 

огрева“ замјењују се ријечима: 

„Једнократну новчану помоћ“. 

 

Члан 3. 
Одјељак „III ПОМОЋ У ВИДУ ОГРЕВА“ 

мијења се и гласи: „III ЈЕДНОКРАТНА 

НОВЧАНА ПОМОЋ“ 

 

Члан 4. 

У члану 10. ријечи: „у набавци огрева у 

предвиђеном износу и испоруци истог“ 

замјењују се ријечима: „исплатом на 

текући рачун“. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења. 

 

Број: 01-022-82/21 

Дана: 09.06.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

    

На основу члана 43. Закона о 

уређењу простора и грађењу (''Службени 

гласник Републике Српске'', бр. 40/13, 

106/15, 3/16), члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'', бр. 97/16 и 36/19) и  

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
  ОПШТИНЕ ХАН ПИЈЕСАК 
 

 

 

 

 

Општински одбор Хан-Пијесак 
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члана 37. Статута Општине Хан Пијесак 

(''Службени гласник Општине Хан 

Пијесак'', бр. 10/17), на приједлог 

Носиоца припреме Плана, Скупштина 

Oпштине Хан Пијесак, на сједници 

одржаној дана 09.06.2021. године, 

донијела је 

 

О Д Л У К У 

о именовању Савјета плана за израду 

Регулационог плана „Краљево насеље“ 

 

       I 

Именује се Савјет плана за праћење 

израде Регулационог плана „Краљево 

насеље“, вођење јавне расправе и 

усаглашавање ставова и интереса. 

 

II 

У Савјет плана именују се: 

1. Драган Гашевић, дипл. правник, 

2. Владимир Милановић, геометар, 

3. Радојица Максимовић, инг. грађ. 

 

III 

Задатак Савјет Плана из тачке I ове 

Одлуке је да:  

- прати израду Плана, 

- заузима стручне ставове према 

питањима општег, привредног и 
просторног развоја подручја у 

обухвату Плана, 

- заузима стручне ставове у погледу 

рационалности и квалитета 

предложених планских рјешења, 

усаглашености Плана са 

документима просторног уређења 

који представља основу за његову 

израду, као и усаглашености Плана 

са одредбама Закона о уређењу 

простора и грађењу и другим 

прописима заснованим на закону. 

 

IV 

Савјет плана се именује на период до 

усвајања Плана. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-83/21 

Дана: 09.06.2021. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана  41. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник 

РС“ број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), 

члана 59. Статута општине Хан Пијесак 

(„Службени гласник општине Хан 

Пијесак“ број 10/17) и чланова 12.  и 13.   

Одлуке о извршењу буџета општине Хан 

Пијесак за 2021. годину („Службени 

гласник општине Хан Пијесак“ број  

1/21), Начелник општине доноси 

 

О Д Л У К У 

о одобравању реалокације 

(прерасподјеле) средстава у Буџету 

општине  

Хан Пијесак  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација средстава у 

Буџету општине Хан  Пијесак за  2021. 

годину у износу од  7.325,40 КМ.  

 

Члан 2. 

Реалокација средстава из члана 1. ове 

Одлуке извршиће се  у оквиру  ПЈ 

0410130 – Општинска  управа  на 

сљедећи начин: 

- са буџетске позиције  511200- 

реконструкција и санација путева на 

подручју општине  средства се 

реалоцирају  на  буџетску позицију  

511700 – Просторни план Општине. 
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Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за управљање развојем, 

привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику Општине Хан Пијесак“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Наведена реалокација се врши ради  

додатних услуга  израде  Просторног 

плана општине Хан Пијесак у износу од 

4.325,40 КМ и израду стратешке процјене 

утицаја на  животну средину код израде 

Просторног плана Општине Хан Пијесак  

2020-2039,  због чега је одлучено као у 

диспозитиву ове  Одлуке. 

 

Број: 02-400-21/21 

Дана: 12.04.2021. године 

 

  Начелник општине 

              Слободан Ђурић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана  41. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник 

РС“ број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), 

члана 59. Статута општине Хан Пијесак 

(„Службени гласник општине Хан 

Пијесак“ број 10/17) и чланова 12.  и 13.   

Одлуке о извршењу буџета општине Хан 

Пијесак за 2021. годину („Службени 

гласник општине Хан Пијесак“ број  

1/21), Начелник општине доноси 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке одобравању 

реалокације (прерасподјеле) средстава 

у Буџету општине  

Хан Пијесак  

 

Члан 1. 

У Одлуци о  одобравању  реалокације 

(прерасподјеле) средстава  у Буџету 

општине  Хан Пијесак, број 02-400-21/21 

од 12.04.2021. године  у члану  2.  

Умјесто ријечи:  „511200- реконструкција 

и  санација путева на подручју општине“  

треба да стоји: „511700- Урбанистички 

план  Општине“. 

 

Члан 2. 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за управљање развојем, 

привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику Општине Хан Пијесак“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Измјена наведене Одлуке  врши се након 

усвајања Ребаланса буџета Општине Хан 

Пијесак за 2021. годину, гдје се 

реалокација умјесто са реконструкције и 

санације путева на подручју Општине 

врши са Урбанистичког  плана  Општине,  

због чега је одлучено као у диспозитиву 

ове  Одлуке. 

 

Број: 02-400-21-1/21 

Дана: 10.05.2021. године 

 

  Начелник општине 

              Слободан Ђурић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана  41. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник 

РС“ број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), 

члана 59. Статута општине Хан Пијесак 

(„Службени гласник општине Хан  
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Пијесак“ број 10/17) и чланова 12.  и 13.   

Одлуке о извршењу буџета општине Хан 

Пијесак за 2021. годину („Службени 

гласник општине Хан Пијесак“ број  1/21  

и 4/21), Начелник општине доноси 

 

О Д Л У К У 

о одобравању реалокације 

(прерасподјеле) средстава у Буџету 

општине  

Хан Пијесак  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација средстава у 

Буџету општине Хан  Пијесак за  2021. 

годину у износу од  1.802,00 КМ. 

  

Члан 2. 

Реалокација средстава из члана 1. ове 

Одлуке извршиће се  у оквиру  ПЈ 

0410130 – Општинска  управа  на 

сљедећи начин: 

- са буџетске позиције  511700- Пројектна 

документација- урбанистички план  

општине  средства се реалоцирају  на  

буџетску позицију  511200 – 

реконструкција и адаптација дијела 

Основне школе у обданиште. 

 

Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за управљање развојем, 

привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику Општине Хан Пијесак“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Наведена реалокација се врши ради  

прикључка обданишта на електро мрежу,  

због чега је одлучено као у диспозитиву 

ове  Одлуке. 

 

Број: 02-400-27/21 

Дана: 09.06.2021. године 

 

  Начелник општине 

              Слободан Ђурић, с.р. 

__________________________________ 
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