
 
 
 
 

    

Општина Хан Пијесак  

Александра Карађорђевића бр. 4 

Тел: 057 557 108 

Факс: 057 557 285 

 

01. АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ 

 

БРОЈ 8 

 

На основу члана 40. Закона о 

уређењу простора и грађењу (''Службени 

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

106/15, 3/16, 84/19), члана 39. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник 

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

члана 37. Статута Општине Хан Пијесак 

(''Службени гласник Општине Хан 

Пијесак'', бр. 10/17), Скупштина Oпштине 

Хан Пијесак, на сједници одржаној дана  

29.07.2022. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о приступању изради Урбанистичког 

пројекта „Краљево насеље“ 

 

I 

(1) Овом одлуком приступа се 

изради Урбанистичког пројекта  

„Краљево насеље“ (у даљем тексту: 

Урбанистички пројекат). 

(2) Урбанистички пројекат доноси 

се на основу Регулационог плана 

„Краљево насеље“.                                          

  

 

II 

(1) Урбанистички пројекат обухвата 

земљиште означено као к.п. бр. 16/1, 

16/3, 16/4, 17,  21/1, 21/2, 21/3  у к.о. Хан 

Пијесак и к.п. бр. 84/1, 84/2, 86, 88, 89, 92, 

93, 94, 95, 97 и 98 у к.о. Јапага. 

(2) Укупна површина обухвата 

Урбанистичког пројекта чијој се изради 

приступа је 572728 м2. 

(3) Положај и границе обухвата 

Урбанистичког пројекта приказани су на 

графичком прилогу, који је саставни дио 

ове одлуке.  

 

III 

Урбанистички пројекат се доноси 

на плански период од 10 година. 

 

IV 

Смјернице за израду Урбанистичког 

пројекта: 

- Урбанистички пројекат израдити у 

складу са одредбама Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени 

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

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
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106/15, 3/16, 84/19) , Правилником о 

начину израде, садржају и формирању 

докумената просторног уређења 

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број 69/13), Правилника о 

општим правилима урбанистичке 

регулације и парцелације („Службени 

гласник Републике Српске“, број 

115/13), те другим релевантним 

прописима, стандардима и 

нормативима везаним за планирање и 

уређење простора. 

- Приликом израде Урбанистичког 

пројекта потребно је водити рачуна о 

јавном интересу и општим и посебним 

циљевима просторног развоја;  

-  Носилац израде Урбанистичког 

пројекта обавезан је обезбиједити 

усаглашеност његове израде са 

документом просторног уређења 

ширег подручја, односно да је у 

сагласности са важећим планским 

документом најближег претходног 

нивоа. 

 

V 

(1) Рок за израду Урбанистичког 

пројекта је 120 дана од дана закључења 

уговора којим ће се дефинисати 

међусобна права и обавезе носиоца 

припреме и носиоца израде плана. 

 (2) Носилац припреме утврђује  

мјесто, вријеме и начин излагања нацрта 

Урбанистичког пројекта на јавни увид у 

трајању од најмање 30 (тридесет) дана, 

након чега ће се одржати јавна расправа. 

 

VI 

Садржај Урбанистичког пројекта 

одређен је Правилником о начину израде, 

садржају и формирању докумената 

просторног уређења. 

  

VII 

Средства за израду Урбанистичког 

пројекта обезбиједиће се из буџета 

Општине Хан Пијесак. 

 

VIII 

(1) Носилац припреме 

Урбанистичког пројекта је Одјељење за 

управљање развојем, привреду, 

финансије и друштвене дјелатности. 

(2) Носилац израде Пројекта биће 

изабран у складу са Законом о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени лист Босне и Херцеговине“ 

број 39/14) и Правилником о поступку 

директног споразума у Општини Хан 

Пијесак („Службени гласник Општине 

Хан Пијесак“ број 28/15). 

 

IX 

(1)  Ова одлука ступа на снагу 

осмог дана  од дана објављивања у 

''Службеном гласнику Општине Хан 

Пијесак''.  

(2) Ова одлука ће се доставити 

републичком урбанистичко - 

грађевинском инспектору.  

 

 

Број: 01-022-90/22 

Дана: 29.07.2022. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана  39. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 97/16) и члана 37. Статута општине 

Хан Пијесак („Сл. гласник општине Хан 

Пијесак“ бр. 10/17 ), Скупштина општине 

Хан Пијесак, на сједници Скупштине  
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општине Хан Пијесак, одржане дана 

29.07.2022. године,  донијела је  

 

 

О Д Л У К У  

о усвајању Извјештаја о раду Начелника 

општине и Општинске управе 

општине Хан Пијесак за 2021. годину 

 

I 

 Скупштина општине усваја 

Извјештај о раду Начелника општине и 

Општинске управе општине  Хан Пијесак 

за период 01.01.-31.-12.2021. године. 

 

II 

 Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-91/22 

Дана: 29.07.2022. 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 

статусним питањима породица 

погинулих бораца, ратних војних 

инвалида и бораца, на сједници одржаној 

дана 29.07.2022. године,  

 

О Д Л У К У 

о усвајању  Извјештаја о статусним 

питањима породица погинулих  

бораца, ратних војних инвалида и бораца 

 

 

I 

 Скупштина општине Хан Пијесак 

усваја Извјештај Одјељења за општу 

управу Општинске управе општине Хан 

Пијесак, о статусним питањима породица 

погинулих бораца, ратних војних 

инвалида и бораца, број 04-56-сл/22 од  

07.07.2022. године. 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-88/22 

Дана: 29.07.2022. 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, разматрајући Информацију 

о стању заштите од пожара на подручју 

општине Хан Пијесак, на сједници 

одржаној дана 29.07.2022. године, 

донијела је  

 

О Д Л У К А 

о усвајању  Извјештаја о стању 

противпожарне заштите  

на подручју општине Хан Пијесак 

 

I 

 Скупштина општине Хан Пијесак 

усваја Извјештај Одсјека ТВСЈ,  

Одјељења за општу управу Општинске 

управе општине Хан Пијесак, о стању  
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противпожарне на подручју општине, 

број 04-215-4/22 oд 14.07.2022. године, и 

исту усваја. 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-92/22 

Дана: 29.07.2022. 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  

29.07.2022. 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 

осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“. 

 

Број: 01-022-93/22 

Дана: 29.07.2022. 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 Информацију 

о стању у области здравствене заштите 

животиња на подручју општине Хан 

Пијесак, на сједници одржаној дана 

29.07.2022. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К  

о усвајању  Информације о стању у 

области здравствене заштите  

животиња  на подручју општине Хан 

Пијесак 

 

I 

 Скупштина општине Хан Пијесак 

се упознала са Информацијом Јавне 

установе Ветеринарска амбуланта Хан 

Пијесак, о стању у области здравствене 

заштите животиња  на подручју општине, 

број 03-07/22 од 11.07.2022. године, и 

исту усваја. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“. 
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Број: 01-022-89/22 

Дана: 29.07.2022. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 16. Одлуке о 

признањима општине Хан Пијесак 

(„Службени гласник општине Хан 

Пијесак “, број 2/05, 32/19) члана 39. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске”, 

број 97/16 и 36/19) и члана 37. Статута 

општине Хан Пијесак („Службени 

гласник општине Хан Пијесак”, број 

10/17), Скупштина општине Хан Пијесак 

на сједници одржаној 29.07.2022. године, 

донијела је 

 

З А К  Љ У Ч А К 

о додјели признања 

 

I 

- ПОВЕЉА ОПШТИНЕ ХАН 

ПИЈЕСАК, највише друштвено 

признање кojе сe дoдjeљуje кao пoсeбaн 

знaк признaњa зa рaд oд oпштeг знaчaja зa 

oпштину Хaн Пиjeсaк додјељује се 

ВАЊИ ДРЉИЋУ, власнику Кампа 

„Јазавчије рупе“, за посебан допринос у 

развоју туризма на територији општине 

Хан Пијесак. 

 

- ЗЛАТНА ПЛАКЕТА 

ОПШТИНЕ ХАН ПИЈЕСАК, 

друштвeнo признaњe кoje сe дoдjeљуje зa 

учињeнa дjeлa кoja зaслужуjу oпштe 

пoштoвaњe и признaњe у oпштини,  

додјељује се БРАНКУ БРЕЖАНЧИЋУ, 

протојереју ставрофору, пароху 

ханпијесачком, за  36 (тридесетшест) 

година преданог службовања у Српској  

 

православној црквеној општини Хан 

Пијесак. 

 

- ЗЛАТНА ЗНАЧКА ОПШТИНЕ 

ХАН ПИЈЕСАК друштвeнo признaњe 

кoje сe дoдjeљуje зa личнe успjeхe кojи 

дoпринoсe oпштoj aфирмaциjи oпштинe у 

области  спoртa додјељује се АНИ 

ТЕРЗИЋ, одбојкашици, за успијехе у 

одбојци и прослављање ОК „Хан 

Пијесак“ у коме је направила прве 

кораке. 

 

II 

За реализацију овог Закључка 

задужује се Начелник Општине и 

Предсједник Скупштине. 

 

III 

Овај  Закључак ступа на снагу 

даном доношења, а објавиће се у 

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“.  

 

Број: 01-022-94/22 

Дана: 29.07.2022. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

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 

Ветринарска амбуланта Хан Пијесак, 

Одлуке о расписивању јавног конкурса за 

избор и именовање чланова УО ЈУ 

Ветринарска амбуланта Хан Пијесак и 

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

Пијесак“ бр. 10/17), Скупштина општине 

Хан Пијесак, на сједници одржаној дана 

29.07.2022. године, донијела је  

 

ОДЛУКУ 

о измјенама Одлуке о именовању 

Комисије за избор  и именовање 

директора и чланова Управног одбора ЈУ 

Ветеринарска амбуланта  Хан Пијесак 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о именовању Комисије 

за избор  и именовање директора и 

чланова Управног одбора ЈУ 

Ветеринарска амбуланта  Хан Пијесак 

(„Службени гласник општине Хан 

Пијесак“ број 6/22), у члану 1. став 1. 

подтачке 1. и 3. мијењају се и гласе: 

 

„1. Нада Гашевић, предсједник 

  3. Зора Гашевић, члан.“ 

 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу одмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-95/22 

Дана: 29.07.2022. 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 29.07.2022. године, на приједлог 

Начелника општине, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о  разрјешењу вршиоца дужности  

чланова Управног одбора ЈЗУ ДЗ „Др 

Миленко Наранчић“ Хан Пијесак 

 

I 

 Разрјешавају се в.д. чланови 

Управног одбора ЈЗУ ДЗ „Др Миленко 

Наранчић“ Хан Пијесак: 

1) Јулијана Петровски, из Хан 

Пијеска, 

2) Бошко Ђерић, из Хан 

Пијеска, 

3) Новка Гашевић, из Хан 

Пијеска, 

због завршетка поступка јавне 

конкуренције. 

 

II 

 Ово рјешење ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

В.д. чланови Управног одбора ЈЗУ 

ДЗ „Др Миленко Наранчић“ Хан Пијесак 

именовани су рјешењем скупштине 

општине Хан Пијесак број 01-022-53/22 

од 28.04.2022. године, на период до 

завршетка поступка јавне конкуренције. 

Будући да је исти завршен, Начелник 

општине Хан Пијесак је Скупштини 

предложио да се в.д. чланови ЈЗУ ДЗ „Др 

Миленко Наранчић“ Хан Пијесак 

разрјеше дужности.. 

 Разматрајући приједлог Начелника 

општине, Скупштина општине је 

одлучила као  диспозитиву овог рјешења  
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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: 01-022-96/22 

Дана: 29.07.2022. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу  члана 16. став 6.  

Закона систему јавних служби 

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

и 44/16 ), члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

97/16 и 36/19) члана 37. Статута општине 

Хан Пијесак, („Службени гласник 

општине Хан Пијесак“ бр. 10/17), на 

приједлог Начелника општине, на 

сједници одржаној дана  29.07.2022. 

године, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о  именовању чланова  Управног 

одбора ЈЗУ ДЗ „Др Миленко 

Наранчић“ Хан Пијесак 

 

          1. За чланове Управног одбора ЈЗУ 

ДЗ „Др Миленко Наранчић“ Хан Пијесак, 

на мандатни период од 4 (четири)  

године, именују се:  

1) Новка Гашевић, 

2) Јулијана Петровски и 

3) Андрија Јерот. 

 

 

 

  2. Предсједника управног одбора 

бира управни одбор из реда својих 

чланова. 

                              

        3. Ово рјешење ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 Скупштина општине Хан Пијесак 

расписала је Јавни конкурс за избор и 

именовање чланова Управног одбора ЈЗУ 

ДЗ „Др Миленко Наранчић“ Хан Пијесак, 

који је објављен у „Службеном гласнику 

Републике Српске“ број 58/22 године и 

дневном листу „Глас Српске“ од 

20.06.2022. године. 

 Након проведеног поступка јавне 

конкуренције Комисија за избор чланова 

управног одбора ЈЗУ ДЗ „Др Миленко 

Наранчић“ Хан Пијесак, обавила је 

интервју са пријављеним кандидатима и 

доставила Ранг листу Начелнику 

општине на разматрање и предлагање 

Скупштини. 

 На основу Ранг листе начелник 

општине је предложио, а Скупштина 

усвојила да се за чланове Управног 

одбора именују предложени кандидати. 

 У складу са наведеним, а на 

основу члана 16. став 6.  Закона о 

систему јавних служби, одлучено је као у 

диспозитиву овог рјешења.  

 УПУСТВО О ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: Ово рјешење је коначно и 

против истог није дозвољена жалба али 

се може покренути управни спор 

подношењем тужбе Окружном суду у 

Источном Сарајеву, у року од 30 дана од 

дана достављања овог рјешења. 

 

Број: 01-022-97/22 

Дана: 29.07.2022. године 
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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 29.07.2022. године, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о  разрјешењу чланова Управног 

одбора ЈЗУ Апотека Хан Пијесак 

 

I 

Нада Чапрић, Ведрана Пушоња и 

Новка Гашевић, разрјешавају се 

дужности чланова Управног одбора ЈЗУ 

Апотека Хан Пијесак,  због истека 

мандата. 

 

II 

 Ово рјешење ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Нада Чапрић, Ведрана Пушоња и 

Новка Гашевић рјешењем Скупштине 

Општине Хан Пијесак број 01-022-77/18, 

именовани су за чланове Управног 

одбора ЈЗУ Апотека Хан Пијесак дана 

20.07.2018. године, на мандатни период 

од четири године. 

 Будући да је  период на који су 

именовани истекао, Скупштина Општине 

Хан Пијесак је, у складу са чланом 16. 

Закона о систему јавних служби, на 

приједлог Начелника општине, Наду 

Чапрић, Ведрану Пушоња и Новку  

 

Гашевић разрјешила дужности чланова 

УО ЈЗУ Апотека 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 

суду непосредно или путем поште у два 

примјерка. 

 

Број: 01-022-98/22 

Дана: 29.07.2022. 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), Скупштина 

општине Хан Пијесак на сједници 

одржаној дана 29.07.2022. године,  

донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању  вршиоца дужности  

чланова Управног одбора Јавне 

установе 

Апотека   Хан Пијесак 

 

1. За вршиоце дужности чланова 

Управног одбора ЈЗУ Апотека Хан 

Пијесак, именују се: 

4) Милена Мандић, из Хан 

Пијеска, 
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5) Милица Јовановић, из Хан 

Пијеска, 

6) Јелена Тодоровић, из Хан 

Пијеска. 

 

2. Именовани вршиоц дужности из 

тачке 1. овог Рјешења именује се 

до завршетка поступка јавне 

конкуренције, а најдуже до 60 

дана. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Хан Пијесак“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

 Скупштина општине Хан Пијесак 

је дана 29.07.2022. године рјешењем број 

01-022-98/22 разријешила чланове УО 

ЈЗУ Апотека Хан Пијесак, због истека 

мандата. 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 29.07.2022. године, 

Начелник општине предложио, а 

скупштина усвојила доношење рјешења 

као у диспозитиву. 

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. Тужба се 

подноси суду непосредно или путем 

поште у два примјерка. 

 

Број: 01-022-99/22 

 

Дана: 29.07.2022. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

Нa oснoву члана  240. Закона о 

раду („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 1/16,66/18 и 119/21),  члана 

12. и 13. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе ( „Службени гласник 

Републике Српске“број: 97/16)и члана 38. 

став2. 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 : 

 

Измјене  и допуне Колективног 

уговора код послодавца за запослене у   

Oпштинској управи  општине Хан 

Пијесак 

 

 

Члан 1. 

 У    Колективном   уговору  код 

послодавца за запослене у Општинској 

управи  општине Хан Пијесак ( 

22/18,36/19,9/20,15/20,5/21,9/21и 1/22,) (у 

даљем тексту: Колективни уговор) члан   

4a., мијења се и гласи:       

  

   „Члан 4a.                

„(1) Плата запослених састоји се од 

основне плате и увећања плате 

прописаних Колективним уговором. 

(2) Плата из става 1. овог члана 

представља бруто плату. 

(3) У свим елементима који чине плату из 

става 1. овог члана садржани су порез на  
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доходак и доприноси. 

(4) Плата из става 1. овог члана умањена  

за порез на доходак и доприносе је нето 

плата радника.“. 

 

Члан 2. 

У члану 5. Став (5) Мијења се и гласи: 

 „ Цијена рада у општинској управи Хан 

Пијесак износи 115,50 КМ и представља 

основ за обрачун плате, а одређују је 

пресједник Синдикалне организације и 

Начелник општине.   

 

Члан 3. 

Члан 6.  се брише.   

 

Члан 4. 

Члан 7. се мијења и гласи: 

„(1) Коефицијент за обрачун основне 

плате запосленог утврђује се у распонима 

и разврстава  у  платне групе у 

зависности од потребног стручног знања, 

сложености послова, самосталности  у 

раду и степену одговорности. 

(2)  Послови се разврставају у платне 

групе ,са следећим коефицијентима за 

обрачун плате: 

 

 1) Прва платна група – послови 

неквалификованог радника 

……………………………………….7,81  

2)  Друга платна група- послови на 

којима се захтијева стручност  која се 

стиче средњим образовањем у трајању од 

три годинине..................……......7,96-8.63, 

3) Трећа платна група – послови на 

којима се захтјева стручност која се стиче 

средњим образовањем у трајању од 

четири године …………………8,78-10,71 

 4) четврта платна група -послови на 

којима се захтијева стручност која се 

стиче специјализацијом на основу 

стручности средњег образовања (ВКВ  

 

радник и ватрогасац -спасилац) 

……………...............................10,86-12,35,  

5) пета платна група – послови на којима 

се захтијева стручност која се стиче 

вишим образовањем или високим 

образовањем са остварених 180 ЕЦТС 

бодова или еквивалент 

……………………....................12,50-13,99 

6) шеста  платна група-послови на 

извршилачким радним мјестима на 

којима се захтијева стручност која се 

стиче високим образовањем у трајању од 

четири године  или са високим 

образоовањем са остварених 240 ЕЦТС 

бодова или еквивалент 

…………………..................14,14 – 21,43 и  

7) седма платна група – послови на 

руководећим радним мјестима на којима 

се захтјева стручност која се стиче 

високим образовањем у трајању од 4 

године или високим образовањем са 

остварених 240 ЕЦТС бодова или 

еквивалент ……………........21,58 – 31,18. 

(3) За обрачун  основне  плате запослених 

у кабинету  начелника општине који 

немају статус службеника или 

намјештеника примјењује се коефицијент 

седме платне групе уколико имају 

стручност која се стиче високим 

образовањем у трајању од четири године 

или високим образовањем са оставрених 

240 ЕЦТС бодова или еквивалент. 

 (4) уколико запослени из става 

3.овог члана немају стручност седме 

платне групе, за обрачун  основне плате 

примјењује се коефицијент платне групе 

у зависности од захтијеваног степена 

стручне спреме. 

 (5) Изузетно од става 2.тачка 7.овог  

члана коефицијенти за обрачун основне 

плате запосленог  на руководећем радном 

мјесту и запосленог из става 3. овог 

члана, у неразвијеним  и изразито  
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неразвијеним јединицама локалне 

самоуправе могу се утврдити у складу са 

коефицијентима утврђеним за шесту 

платну групу. 

(6) Овим Колективним уговором одређују 

се коефицијенти за свако радно мјесто  у 

општинској управи Хан Пијесак у оквиру 

платних група из става 2.   овог члана, с 

тим да се за радна мјеста службеника у 

истој категорији, односно категорији и 

звању, односно пословима исте 

сложености за радна мјеста намјештеника 

одређује исти коефицијент  и износе:                      

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

 

 1.  Начелник одјељења------------------------

-----------------------------------------------22,00 

2.   Самостални стручни сарадник за 

борачко-инвалидску заштиту и цивилне 

жртве рата --------------------------------17,02  

3.   Виши стручни сарадни за радне 

односе, послове координатора за људске 

       ресурсе и пружање правне помоћи ---

---------------------------------------------- 12,90 

4.   Виши стручни сарадник пријемне 

канцеларије-шеф писарнице ----------------

-----------------------------------------------12,90 

5.   Стручни сарадник за Мјесне 

заједнице и архивар ---------------------------

-----------------------------------------------10,42 

6.   Стручни сарадник за грађанска 

питања-матичар -------------------------10,42 

7.   Стручни сарадник за послове 

економата и доставе поште -----------10,42 

8.   Стручни сарадник за послове 

евиденције војних обвезника и послове 

цивилне   заштите -----------------------10,42 

9.   Стручни сарадник за послове заштите 

на раду и цивилне заштите ------------10,42 

10. Технички секретар -----------------10,42 

11. Кафе-куварица ----------------------10,42 

 

 

12. Радник на одржавању чистоће ---------

------------------------------------------------7,81 

 

Одсјек Територијалне ватрогасно 

спасилачке  јединице Хан-Пијесак 

 

1.  Старјешина ТВСЈ -------------------17,86 

2.  Замјеник ТВСЈ -----------------------12,35 

3.  Вођа смјене -ватрогасац -----------11,40 

4.  Возач ватрогасац --------------------11,20 

5.  Ватрогасац ----------------------------11,00 

 

ОДЈЕЊЕЊЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 

РАЗВОЈЕМ, ПРИВРЕДУ, 

ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ 
 

1. Начелник Одјељења -----------------26,79 

2. Самостални стручни сарадник за 

урбанизам и грађење -------------------17,02 

3. Самостални стручни сарадник за јавне 

набавке, локални развој и пројекте --------

-----------------------------------------------17,02 

4. Самостални стручни сарадник за 

пољопривреду,шумарсто, водопривреду и 

екологију----------------------------------17,02 

5. Самостални стручни сарадник за 

стамбене послове, приватно 

предузетништво и правни координатор --

-----------------------------------------------17,02 

6. Самостални стручни сарадник за 

културу , образовање и питања младих----

-----------------------------------------------14,14 

 

Одсјек за финансије 

 

1. Шеф Одсјека за финансије и трезор ----

---------------------------------------------- 21,13 

2. Самостални стручни сарадник за 

рачуноводство и трезор ----------------17,02 

3. Вишиу стручни сарадник за основна 

средства и ликвидатор -----------------12,90 
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4. Стручни сарадник за финансије, 

рачуноводство и благајничке послове -----

---------------------------------------------- 10,42 

5. Стручни сарадник за унос прихода, 

потраживања и контролу наплате 

     непореских прихода --------------- 10,42 

 

Одсјек за инспекцијске послове 
 

1. Шеф Одсјека за инспекцијске послове -

-----------------------------------------------17,86 

2. Инспектор за храну и овлаштени 

здравствени инспектор ----------------17,02 

3. Урбаснистичко-грађевински инспектор 

-----------------------------------------------17,02 

4. Еколошки инспектор ----------------17,02 

5. Тржишни инспектор ----------------17,02 

6. Комунални полицајац ---------------16,04 

 

СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА СЛУЖБА 

СКУПШТИНЕ И НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНЕ 
 

а) Стручна служба 

 

1. Секретар Скупштине општине -----------

-----------------------------------------------22,00 

2. Самостални стручни сарадник за 

безбједност особља и објеката -------14,14 

3. Виши стручни сарадник за послове 

администратора информационих 

технологија------------------------------- 12,50       

 

б) Техничка служба 

 

1. Технички секретар начелника општине 

-----------------------------------------------10,42 

2. Технички секретар предсјеника 

Скупштине општине -------------------10,42 

3. Возач путничког возила ------------10,86   

4. Возач теренског возила ------------ 10,09 

5. Портир-радник на улазно-излазној 

контроли -----------------------------------8,04 

                                                                                    

 

       Плата приправника са високим, 

вишим или средњим образовањем 

утврђује се и исплаћује  у износу од 80% 

плате треће, пете или шесте платне  групе  

овог Колективног уговора. 

 Запослени који по налогу 

непосредног руководиоца раде дуже од 

пуног радног времена за сваки сат рада 

имају право на један сат компензујућег 

радног времена.  

Вријеме се прерачунава тромјесечно у 

слободне дане и сате, које су запослени 

дужни да искористе најкасније у року од 

шест мјесеци“. 

 

Члан 5. 

  У члану  9.  став 1) тачка 3)  и 

тачка 6)  мијењају се и гласе:  

„ 3)  отпремнину приликом одласка  

запосленог  у пензију - у висини три 

просјечне нето плате запосленог 

обрачунате за последњи мјесец прије 

одласка у пензију“. 

 „6) трошкове једног топлог оброка за 

вријеме једног радног дана, као и у 

случају обављања прековременог рада 

дужег од три часа дневно- у висини од 

0,85% просјечне бруто плате  у 

Републици Српској за претходну годину, 

за сваки радни дан запосленог“. 

 

Члан 6. 

Члан 19. мијења се и гласи: 

„(1)  Запослени или његова породица 

имају право на помоћ у случају: 

1) смрти запосленог – у висини три 

последње просјечне нето плате 

запослених исплаћене у општинској 

управи у претходној години, 

2) смрти члана уже породице – у висини 

двије последње просјечне нето плате 

запослених исплаћене у општинској  
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управи у претходној години, 

3) тешке инвалидности запосленог ( која 

је категорисана од стране надлежног 

органа) – у висини двије последње 

просјечне нето плате запослених 

исплаћене  у општинској управи у 

претходној години, 

4) дуготрајне болести или дуже 

неспособности за рад усљед повреде 

запосленог ( утврђене од стране љекарске 

комисије) – у висини једне просјечне 

нето плате запослених исплаћене у 

општинској управи у претходној години, 

5) изградње надгобног  споменика 

запосленом који је изгубиоживот 

приликом обављања службене дужности 

– у висини три последње просјечне бруто 

плате запослених исплаћене у 

општинској управи у претходној години, 

6) рођење дјетета – у висини једне 

просјечне нето плате запослених 

исплаћене у општинској управи у 

претходној години и 

7) новчану накнаду за посебне резултате 

рада – у висини до једне просјечне бруто 

плате запосленог остварене у претходном 

мјесецу прије додијељивања награде“. 

(2) Уколико више чланова породице 

испуњава услове на остваривање права из 

става (1).т.2) и 6). овог члана, право на 

помоћ остварује само један запослени. 

(3)  Новчана накнада за посебне 

резултате рада може се исплатити истом 

запосленом само једном годишње за 

један мјесец, а одлука ће бити објављена 

на огласној табли општине. 

(4) „Запосленом се исплаћује јубиларна 

награда за остварени стаж код 

послодавца, у трајању од: 

1) 20 година радног стажа – у висини 

једне просјечне бруто плате запослених 

исплаћене у општинској управи у 

претходној години и 

 

2) 30 година радног стажа – у висини 

двије просјечне бруто плате запослених 

исплаћене  у општинској управи у 

претходној години.“. 

 

Члан 7. 

У члану 22. у ставу( 2) и (3) испред 

ријечи „плате“ додаје се ријеч“ нето“. 

 

Члан 8. 

У члану 38. став (1) мијења се и гласи:  

„ Учесници овог колективног уговора 

сагласни су да се важење Колективног 

уговора продужи за период од двије 

године ,са могућношћу мијењања у 

складу са измјенама законских и 

подзаконских аката.“. 

 

Члан 9. 

 Овај Колективни уговор ступа на 

снагу  осмог  дана од дана објављивања у 

Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак, а примјењиваће се од 01.07.2022 

године. 

 

Број: 02-12-9/22 

Дана: 26.07.2022. године 

 

Начелник општине 

                        Слободан Ђурић, с.р. 

 

Број: 04/22 

Дана: 26.07.2022. године 

 

Предсједник синдиклане 

 организације  

 Момирка Поњарац, с.р. 

____________________________________ 
 

На основу члана 19. став (2) 

Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 59. став  
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(1) тачка 12) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 

61/21), члана 59. став (1) тачка 13. 

Статута општине Хан Пијесак 

(„Службени гласник општине Хан 

Пијесак“ 10/17) Начелник Општине Хан 

Пијесак,  д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

О давању сагласности на Статут  ЈЗУ 

ДЗ „Др Миленко Наранчић“  Хан 

Пијесак 

 

I 

 Даје се сагласност на Статут 

Јавне здравствене установе Дом здравља 

„Др Миленко Наранчић“ Хан Пијесак 

број: 5/22 од 07.07.2022. године. 

 

II 

 Ова одлука ступа на снагу 

даном доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику“ Општине Хан 

Пијесак.  

 

Број: 02-023-5/22 

Дана: 08.07.2022. године 

 

Начелник општине 

                        Слободан Ђурић, с.р. 

___________________________________ 
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