
 
 
 
 

    

Општина Хан Пијесак  

Александра Карађорђевића бр. 4 

Тел: 057 557 108 

Факс: 057 557 285 

 

14. НОВЕМБАР 2022. ГОДИНЕ 

 

БРОЈ 11 

           На основу члана 31. став 1. тачка ђ) 

и члана 35. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник 

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

члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број 97/16, 

36/19 и  61/21) и члана 37. Статута 

општине Хан Пијесак („Службени 

гласник општине Хан Пијесак“ број 

10/17), Скупштина Oпштине Хан 

Пијесак, на сједници одржаној дана 

14.11.2022. године, донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У  

о усвајању Нацрта  ребаланса 2  буџета 

Oпштине Хан Пијесак за 2022. годину 

 

I                                        

              Усваја се Нацрт ребаланса 2 

буџета Oпштине Хан Пијесак за 2022. 

годину у износу од  5.467.422,00 КМ. 

 

II 

Саставни дио ове Одлуке је Нацрт 

ребаланса 2 буџета општине Хан Пијесак 

за 2022. годину. 

 

III 

           Ова Oдлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања  у „Службеном 

гласнику Општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-117/22 

Дана: 14.11.2022. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 
       

На основу члана 31. став 1. тачка 

ђ) 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 14.11.2022. године, 

донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У  

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
  ОПШТИНЕ ХАН ПИЈЕСАК 
 

 

 

 

 

Општински одбор Хан-Пијесак 
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о усвајању Нацрта  буџета Oпштине Хан 

Пијесак за 2023. годину 

 

I                                        

              Усваја се Нацрт буџета Oпштине 

Хан Пијесак за 2023. годину у износу од 

4.507.225,00 КМ. 

 

II 

Саставни дио ове Одлуке је Нацрт  

буџета општина Хан Пијесак за 2023. 

годину. 

 

III 

           Ова Oдлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-118/22 

Дана: 14.11.2022. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 348. став 3. тачка 

г) 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), Скупштина општине 

Хан Пијесак, на сједници одржаној дана  

14.11.2022. године, донијела је 

 

О Д Л У К У  

 

 

о продаји непосредном погодбом 

непокретности за потребе изградње 

вјерског објекта 

 

Члан 1. 

 Српској православној црквеној 

општини Хан Пијесак, продаје се, у сврху 

изградње вјерског објекта, непокретност 

означена као к.п. број 269/2, површине 

9292м2, уписана у лист непокретности 

број 29 к.о. Мркаљи 2, на име Општина 

Хан Пијесак. 

 Према Одлуци о уређењу простора 

и грађењу („Службени гласник општине 

Хан Пијесак“ број 24/18), предметно 

земљиште припада вангардској зони I. 

 

Члан 2. 

 Тржишна вриједност 

пољопривредног земљишта у ванградској 

зони I одређена је Одлуком о висини 

вриједности непокретности по зонама на 

територији општине Хан Пијесак на дан 

31.12.2021. године („Службени гласник 

општине Хан Пијесак“ број 1/22) и 

износи 1,76 КМ/1м2, тако да укупна 

цијена земљишта из члана 1. ове Одлуке 

износи 16.353,92 КМ . 

(шеснаестхиљадатристапедесттриконверт

ибилнемаракеидеветестдвапфенинга). 

 

Члан 3. 

 На нацрт Уговора о продаји 

предметног земљишта непосредном 

погодбом прибавиће се мишљење 

Правобранилаштва Републике Српске, 

Сједиште замјеника Власеница. 

 

Члан 4. 

 Купац земљишта из члана 1. ове  

Одлуке  дужан  је уплатити купопродајну 

цијену у износу од 16.353,92 КМ,  у року 

од 15 дана (петнаест) од дана давања  
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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 

Начелнику општине Хан Пијесак,  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: 01-022-119/22 

Дана: 14.11.2022. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 

13. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19) и члана 37. став 2. 

тачка 13. Статута општине Хан Пијесак 

(„Службени гласник општине Хан 

Пијесак“ бр. 10/17), Скупштина општине 

Хан Пијесак, на сједници одржаној дана  

14.11.2022. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности за цијепање 

парцеле 

 

I 

Скупштина општине Хан Пијесак 

даје сагласност за цијепање парцеле број 

428/1 к.о. Хан Пијесак, уписане у ЛН број 

390 к.о. Хан Пијесак, власништво 

Општине Хан Пијесак 1/1, на начин 

ближе описан у Стручном мишљењу и 

урбанистичко-техничким условима за 

промјену намјене парцеле, на земљишту 

означеном као к.ч. број 428/1 к.о. Хан 

Пијесак, у општини Хан Пијесак, 

израђеном од стране „План“ д.о.о. Бања 

Лука. 

 

II 

За реализацију ове Одлуке 

задужује се Начелник општине и  Одсјек 

за послове Скупштине и стручно-

техничке послове  Начелника општине. 

  

III 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општне Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-120/22 

Дана: 14.11.2022. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 21. став 6. Закона 

о предшколском васпитању и образовању 

(„Службени гласник РС“, бр. 79/15, 63/20 

и 64/22) и члана 37. Статута општине Хан 

Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак“ бр. 10/17), Скупштина 

општине Хан Пијесак, на сједници  
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одржаној  дана 14.11.2022. године, 

донијела је  

 

 

О Д Л У К А 

о усвајању  Извјештај  о раду вртића 

„Диана Будисављевић“ за радну 

2021/2022 годину 

 

I 

 Скупштина општине Хан Пијесак 

усваја Извјештај  о раду вртића „Диана 

Будисављевић“ за радну 2021/2022 

годину,  број 01-60-57/22 од  20.09.2022. 

године. 

 

II 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања  у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-114/22 

Дана: 14.11.2022. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 21. став 2. Закона 

о предшколском васпитању и образовању 

(„Службени гласник РС“, бр. 79/15, 63/20 

и 64/22) и члана 37. Статута општине Хан 

Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак“ бр. 10/17), Скупштина 

општине Хан Пијесак, на сједници 

одржаној  дана 14.11.2022. године, 

донијела је  

 

О Д Л У К А 

о усвајању  Годишњег програма рада 

Вртића „Диана Будисављевић“ за радну 

2022/2023 годину 

 

 

I 

 Скупштина општине Хан Пијесак 

усваја Годишњи програм рада Вртића 

„Диана Будисављевић“ за радну 

2022/2023 годину,  број 01-60-58/22 од  

20.09.2022. године. 

 

II 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања  у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-115/22 

Дана: 14.11.2022. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

бр. 97/16, 36/19), члана 37. Статута 

општине Хан Пијесак („Сл. гласник 

општине Хан-Пијесак“ бр. 10/17), и 

Програма рада Скупштине општине за 

2022.годину, Скупштина општине Хан 

Пијесак, на сједници одржаној дана 

14.11.2022. године, донијела је  

 

П Л А Н  

чишћења локалних и сеоских путева у 

зимском  периоду  

2022/2023 годинa на подручју општине 

Хан Пијесак 

 

I 

 Овим планом утврђују се правци и 

приоритети чишћења снијега на подручју 

општине Хан Пијесак у периоду  

2022/2023. годинa. 

 

II 
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У вријеме сњежних падавина и 

снијега на путу приоритети за чешћење 

су следећи путни правци: 

- путни правац према Дому здравља, 

- путни правац према Аутобуској 

станици, 

-путни правци према резервоарима 

(извориштима) за воду, којим се 

снабдијева становништво општине Хан 

Пијесак, 

- путни правци за превоз ђака (Мироња, 

Мркаљи – Џимрије, Кусаче - Стара пруга 

Радуловићи – Боровине - Јеловци, Плане, 

Трешњевац,  Крш, Чађавица), 

-насеља, тротоари и улице у ужем дијелу 

града: Српске војске, Александра 

Карађорђевића, Жељезничка, 9. Јануар, 

Солунских добровољаца, Светосавска, 

Цара Душана, Аћима Бабића, Друге 

романијске бригаде, Заштитног пука, 

Вука Караџића, Aрсена Петрушића, 

Викенд насеље и Јапага. 

 

III 

     У другој фази чишћења су следећи 

путни правци на подручју општине Хан 

Пијесак: Мркаљи - Крам - Љути Бријег - 

Тукови - Рубежи - Стрмница - Ћетковац - 

Пушоње - Цвијетићи – Говедарице – 

Брестоваче – Симићи,  

- Плане – Подплане - Поджепље – 

Брложник – Гођење – Стоборане 

- Пјеновац - Подкозловача - Равањско - 

Невачка - Штрбовина - Бабине Горње - 

Јапашке баре - Стогуље – Трешњевац – 

Наранчићи – Шупићи – Мало Поље – 

Радуловићи - Нерићи-Станишићи – 

Берковина - Драгићи. 

- Краљево поље – Караула - крак 

Вуковићи - Шупића гробље - Кикићи. 

- Пјеновац – Речице - Жеравице до 

гробља. 

 

IV 

       У трећој фази чишћења су остали 

путни правци - некатегорисани путеви на 

подручју мјесних заједница који се чисте 

у договору са предсједницима мјесних 

заједница. 

 

V 

       Путни правац Хан Пијесак – Мекоте 

– Мркаљи - Крам који се налази на 

магистралном путу Хан Пијесак - 

Соколац одржава и чисти АД „ 

Романијапутеви“ Соколац. 

Путни правац Хан Пијесак – Богаз 

- Краљево Поље – Чађавица - Хан Поглед 

који се налази на магистралном путу Хан 

Пијесак - Власеница одржава и чисти АД 

„Зворникпутеви“  Зворник. 

 Регионални пут Хан Пијесак – 

Јапага – Трешњевац – Берковина - 

Пјеновац и регионални пут Хан Пијесак – 

Љесковац – Кусаче – Плане - Гођење 

чисти и одржава АД „Романијапутеви“  

Соколац. 

 

VI 

 Уколико из било којих разлога 

путни правци на магистралним путевима 

и регионални путеви наведени у тачки  V  

овог Плана не буду правовремено 

очишћени од сњежних падавина, 

општина Хан Пијесак ће у договору са 

АД „Романијапутеви“ и АД 

„Зворникпутеви“ ангажовати извођача 

који ће извршити чишћење снијега и 

успоставити путну комуникацију, а 

извршене радове на основу уговора и 

припадајућих релација фактурисати АД 

„Романијапутевима“ Соколац  или   АД 

„Зворникпутевима“ Зворник. 

 

VII 
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Контролу чишћења и потписивање 

налога о извршеним радовима чишћења 

локалних и сеоских путева од снијега 

вршиће комисија у саставу: Максимовић 

Нинослав, предсједник, Ђерић Душко и 

Лапчевић Миљан, чланови комисије, на 

основу чега ће се вршити плаћање 

извођачу радова (даваоцу услуга) по 

уговореним цијенама. 

  

VIII 

Начелник општине је именовао 

Штаб за контролу чишћења снијега. 

            Штаб сачињавају:  Гашевић Зора, 

шеф штаба, Ребић Радомир, замјеник, 

Ђурић Јаков,  Максимовић Ивана и 

Влачић Саво чланови штаба. 

 У свом раду Штаб ће сарађивати 

са мјесним заједницама, Полицијском 

станицом Хан Пијесак и даваоцима 

услуга који врше чишћење путева од 

снијега. 

 

IX 

 Овај План ће бити објављен у 

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“, на огласној табли општине и 

мјесних заједница. 

 

Број: 01-022-121/22 

Дана: 14.11.2022. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана  155. 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 ), 

Скупштина општине  Хан Пијесак,  на 

сједници одржаној дана 14.11.2022. 

године, донијела је  

 

О Д Л У К У  

о расписивању Јавног конкурса за 

избор и именовање 

Одбора за жалбе Општине Хан 

Пијесак 

 

I 

Расписује се Јавни конкурс за 

избор и именовање Одбора за жалбе 

Општине Хан Пијесак. 

 

II 

Општи и посебни услови, као и 

критеријуми за избор и именовање на 

позицију из тачке I ове Одлуке прописани 

су Законом о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 97/16)  и  Одлуком 

Скупштине општине Хан Пијесак о 

утврђивању критеријума за избор и 

именовање   Одбора за жалбе Општинске 

управе општине 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   Одбора 

за жалбе Општине Хан Пијесак  
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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: 01-022-122/22 

Дана: 14.11.2022. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

Скупштина општине Хан Пијесак, 

на основу члана 155. 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 

сједници одржаној дана 14.11.2022. 

године,  донијела је   

 

О Д Л У К У  

о утврђивању стандарда и критеријума 

за избор и именовање Одбора за жалбе 

Општине Хан Пијесак 

 

Члан 1. 

Овом одлуком  ближе се утврђују 

стандарди и критеријуми за избор и 

именовање Одбора за жалбе Општине 

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, 

2. да су старији од 18 година, 

3. да имају општу здравствену 

способност, 

4. да нису осуђивани за кривично 

дјело на безусловну казну затвора 

од најумање шест мјесеци или за 

кривично дјело које га чини 

неподобним за обављање послова 

у општинској управи, 

5. да нису отпуштени из органа 

управе као резултат дисциплинске 

мјере на било којем нивоу власти 

у БиХ или ентитета у периоду од 3 

године прије дана објављивања 

конкурса,     

6. да нису у сукобу интереса.  

              

            Посебни услови:  

1. да имају завршен четворогодишњи 

студиј са звањем дипломирани 

правник или први циклус студија 

са звањем дипломирани правник и 

остварених најмање 240 ECTS 

бодова или еквивалент, 

2. да има најмање пет година радног 

искуства у траженом степену 

образовања, 

3. да имају положен стручни испит 

за рад у управи или положен 

правосудни испит, 

4. доказани резултати рада на 

ранијим пословима и посједовање 

организационих способности. 

 

Члан 3. 

  Јавни конкурс за избор и 

именовање Одбора за жалбе Општине 

Хан Пијесак расписује Скупштина  
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општине у складу са Законом о о 

службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 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: 01-022-123/22 

Дана: 14.11.2022. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 155. Закона о 

службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“ бр. 97/16),  

члана 37. Статута општине  Хан 

Пијесак („Службени гласник општине 

Хан Пијесак“ бр. 10/17 ) и Одлуке о 

расписвању Јавног конкурса за избор и 

именовање Одбора за жалбе, 

Скупштина општине Хан Пијесак, 

расписује: 

ЈАВНИ КОНКУРС 

за избор и именовање Oдбора 

за жалбе Општине Хан 

Пијесак 

I- Скупштина општине Хан Пијесак 

расписује Јавни конкурс за избор и 

именовање Одбора за жалбе Општине 

Хан Пијесак – предсједник и два члана 

( у даљем тексту: Одбор за жалбе) 

 

II- Опис послова 

Одбор за жалбе, у складу са Законом о 

службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 

и другим прописима, одлучује у 

другом степену о жалбама учесника 

јавног конкурса у поступку 

запошљавања у општинску управу, о 

жалбама које се односе на сатусна 

питања службеника, као и о другим 

жалбама утврђеним Законом о 

службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне 

самоуправе. 

 

III- Мандат 

Предсједника и чланове Одбора за 

жалбе именује Скупштина општине 

након спроведеног Јавног конкурса на 

мандатни период од четири године, са 

могућношћу поновног избора. 

 

IV- Статус 

Предсједник и чланови Одбора за 

жалбе немају статус службеника у  

Општинској управи. 

Предсједник и чланови Одбора за жалбе 

имају право на накнаду за рад, чија се 

висина утврђује Одлуком  скупштине. 

 

V- Општи и посебни услови 

            Општи услови:  

1. да су држављани Републике 

Српске, односно БиХ, 

2. да су старији од 18 година, 
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3. да имају општу здравствену 

способност, 

4. да нису осуђивани за кривично 

дјело на безусловну казну затвора 

од најумање шест мјесеци или за 

кривично дјело које га чини 

неподобним за обављање послова 

у општинској управи, 

5. да нису отпуштени из органа 

управе као резултат дисциплинске 

мјере на било којем нивоу власти 

у БиХ или ентитета у периоду од 3 

године прије дана објављивања 

конкурса,     

6. да нису у сукобу интереса.  

              

            Посебни услови:  

1. да имају завршен 

четворогодишњи студиј са звањем 

дипломирани правник или први 

циклус студија са звањем 

дипломирани правник и 

остварених најмање 240 ECTS 

бодова или еквивалент, 

2. да има најмање пет година радног 

искуства у траженом степену 

образовања, 

3. да имају положен стручни испит 

за рад у управи или положен 

правосудни испит, 

4. доказани резултати рада на 

ранијим пословима и посједовање 

организационих способности. 

 

У Одбор за жалбе не могу се 

именовати лица запослена у 

општинској управи.  

 

VI-Сукоб 

интереса 

Кандидати за упражњену позицију не 

могу обаваљати дужности, активности 

или бити на положају који доводи до 

сукоба интереса, како је прописано 

одредбама Закона о спречавању сукоба 

интереса у органима власти Републике 

Српске („Службени гласник РС“ 

бр.73/08), Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник 

РС“ бр.41/03), као и другим законима 

који регулишу сукоб интереса и 

неспојивост функција. 

 

VII - Потребна документација: 

Уз пријаву на Конкурс кандидати су 

дужни доставити доказе о испуњавању 

општих и посебних услова, и то: 

 Биографију о кретању у служби, 

 Увјерење о држављанству, 

 Извод из матичне књиге рођених, 

 Својеручно потписану и овјерену 

изјаву о испуњавање општих 

услова из тачака 4, 5 и 6., те тачке 

4. посебних услова  

 Диплому о завршеној стручној 

спреми, 

 Увјерење о положеном стручном 

испиту за рад у управи или 

положеном правосудном испиту, 

 Увјерење о потребном радном 

искуству, 

Докази о испуњавању општих и 

посебних услова достављају се у 

оригиналу или овјереној копији и не 

могу бити старији од 6 (шест) мјесеци. 

Изабрани кандидати дужани су да у року 

од седам дана од дана пријема 

обавјештења комисије доставе увјерење о 

општој здравственој способности  и доказ 

о неосуђиваности. 

 Ако кандидат не достави  тражене 

доказе у прописаном року или ако на  
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основу достављених доказа комисија 

утврди да кандидат не испуњава услове 

конкурса, позваће следећег кандидата по 

броју освојених бодова са ранг листе 

успјешних кандидата.  

 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. 

VIII - Oстале напомене 

Поступак избора, који подразумјева 

контролу испуњености услова и улазни 

интервју, спровешће Комисија за избор 

и именовање Одбора за жалбе, о чему 

ће кандидати бити накнaдно 

обавјештени. 

 

IX- Рок за подношење пријава 

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 Одбора 

за жалбе.  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: 01-111-10/22 

Дана: 14.11.2022. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

Скупштина општине Хан Пијесак, 

на основу члана 155. Закона о 

службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 97/16) Одлуке о расписивању јавног 

конкурса за избор и именовање Одбора за 

жалбе Општине Хан Пијесак и члана 37. 

Статута општине Хан Пијесак 

(„Службени гласник општине Хан 

Пијесак“ бр. 10/17), Скупштина општине 

Хан Пијесак, на сједници одржаној дана 

14.11.2022. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о именовању Комисије за избор  и 

именовање Одбора за жалбе Општине 

Хан Пијесак 

 

I 

Овом Одлуком именује се 

Комисија за избор и именовање Одбора за 

жалбе Општине Хан Пијесак по 

расписаном Јавном конкурсу,  у саставу: 

 

1. Бојана Видовић, предсједник, 

2. Сара Пејановић, члан, 

3. Драгослав Гашевић, члан, 

4. Јулијана Петровски, члан и 

5. Татјана Јањић, члан. 

 

II 

Задатак Комисије је да  размотри 

приспјеле пријаве на конкурсе, сачини 

листу кандидата који испуњавају 

критеријуме за избор и именовање, обави 

интервју са кандидатима и предложи 

листу кандидата на разматрање и 

доношење коначне одлуке. 

Одлуку о избору Одбора за жалбе 

доноси Скупштина општине на основу 

листе из претходног става.  

 



 
 
 
 

Страна 11                  Број 11 

 

III 

 Ова Одлука ступа на осмог дана 

од дана објављивања  у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 

Број: 01-022-124/22 

Дана: 14.11.2022. 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 14.11.2022. године, 

донијела је  

 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање чланова Управног одбора ЈЗУ 

Апотека „Хан Пијесак“ 

 

I 

Расписује се Јавни конкурс за 

избор и именовање чланова Управног 

одбора ЈЗУ Апотека „Хан Пијесак“ .   

 

II 

Општи и посебни услови, као и 

критеријуми за избор и именовање на 

позицију из тачке I ове Одлуке прописани 

су Статутом ЈЗУ Апотека „Хан Пијесак“    

и  Одлуком Скупштине општине Хан 

Пијесак о утврђивању критеријума за 

избор и именовање   чланова  ЈЗУ 

Апотека „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 ЈЗУ Апотека „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: 01-022-125/22 

Дана: 14.11.2022. 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), и члана 37. Статута општине 

Хан Пијесак („Службени гласник 

општине Хан Пијесак“ бр. 10/17), на 

сједници одржаној дана 14.11.2022. 

године,  донијела је   



 
 
 
 

Страна 12                  Број 11 

 

О Д Л У К У  

о утврђивању стандарда и критеријума 

за избор и именовање чланова 

Управног одбора ЈЗУ Апотека „Хан 

Пијесак“   

 

Члан 1. 

Овом одлуком  ближе се утврђују 

стандарди и критеријуми за избор и 

именовање чланова Управног одбора ЈЗУ 

Апотека „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, 

        2. да су старији од 18 година, 

      3. 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,     

           4. да се на њих не односи члан  IX  

1. Устава БиХ,  

              

            Посебни услови:  

1. Висока или виша стручна 

спрема медицинског, 

фармацеутског, правног, 

економског или друштвеног 

смјера,   

2. Познавање садржаја и начина 

рада Управног одбора, 

3. Да не постоји сукоб интереса у 

вршењу функције у смислу 

Закона о сукобу интереса. 

 

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: 01-111-11/22 

Дана: 14.11.2022. 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 чланова УО ЈЗУ 

Апотека „Хан Пијесак“ и члана 37. 

Статута општине Хан Пијесак 

(„Службени гласник општине Хан 

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

14.11.2022. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о именовању Комисије за избор  и 

именовање чланова Управног одбора  ЈЗУ 

Апотека „Хан Пијесак“ 

 

I 

Именује се Комисија за избор и 

именовање чланова Управног одбора ЈЗУ 

Апотека „Хан Пијесак“ по расписаном 

Јавном конкурсу,  у саставу: 

 

1. Светлана Радуловић, 

предсједник, 

2. Јелена Нинковић, члан, 

3. Нада Гашевић, члан, 

4. Славиша Мировић, члан, 

5. Кристина Добриловић, 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: 01-022-127/22 

Дана: 14.11.2022. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 18. тачка 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 

14.11.2022. године, на приједлог 

Комисије за избор и именовање,  

донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д. директора Јавне 

установе Ветринарска амбуланта Хан 

Пијесак 

 

I 

Мирјана Газија из Сокоца 

разрјешава се дужности в.д. директора 

Јавне установе Ветеринарска амбуланта 

Хан Пијесак, због окончања 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 ож е њ е  

Скупштина општине Хан Пијесак, 

као оснивач ЈУ Ветеринарска амбуланта 

Хан Пијесак, донијела је Рјешење о 

именовању в.д. директора ЈУ 

Ветеринарска амбуланта Хан Пијесак, 

број 01-022-51/22 од 28.04.2022. године,  

којим се Мирјана Газија именује за в.д. 

директора ЈУ Ветеринарска амбуланта, 

до окончања поступка јавне  
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конкуренције. Како је процедура по 

расписаном конкурсу за избор директора  

ЈУ Ветеринарске амбуланте окончана, 

Комисија за избор и именовање 

предложила је Скупштини да се Мирјана 

Газија разрјеши  дужности в.д. директора 

ЈУ Ветеринарска амбуланта Хан Пијесак, 

због окончања поступка јавне 

конкуренције  . 

  Скупштина општине је  одлучила 

као у диспозитиву овог Рјешења сходно 

члану 18. Закона о систему јавних 

служби. 

 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: 01-022-128/22 

Дана: 14.11.2022. године 

 

  Предсједник Скупштине 

              Кристина Стојановић, с.р. 

__________________________________ 

 

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  14.11.2022. године, 

донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању  директора Јавне 

установе  Ветеринарска амбуланта Хан 

Пијесак 

 

1. Мирјана Газија, 

дипломирани ветеринар из Сокоца, 

именује се за директора ЈУ Ветеринарска 

амбуланта  Хан Пијесак, са овлаштењима 

без ограничења. 

   

2. Мандат директора  из тачке 

1. овог рјешења траје четири године.  

 

3. Ово рјешење ступа на снагу 

снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“, а биће објављено и у 

„Службеном гласнику Републике 

Српске“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 На  јавни конкурс  објављен у 

„Службеном гласнику Републике 

Српске“ број 75/22 од 09.08.2022. године 

и дневном листу „Глас Српске“ од 

05.08.2022. године, за избор и именовање 

директора ЈУ Ветеринарска амбуланта 

Хан Пијесак, благовремено се пријавио 

један кандидат, Мирјана Газија, која је 

задовољила услове тражене конкурсом. 

Комисија за избор и именовање 

директора ЈУ Ветеринарска амбуланта 

Хан Пијесак је са кандидатом обавила 

интервју, и донијела закључак да 

именована испуњава све услове за 

обављање функције директора .  

 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,  
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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: 01-022-129/22 

Дана: 14.11.2022. 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 14.11.2022. године, на приједлог 

Начелника општине, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о  разрјешењу вршиоца дужности  

чланова Управног одбора Јавне 

установе Ветеринарска амбуланта Хан 

Пијесак 

 

I 

 Разрјешавају се в.д. чланови 

Управног одбора Јавне установе 

Ветеринарска амбуланта Хан Пијесак: 

1) Јулијана Петровски, из Хан 

Пијеска, 

2) Радомир Антонић, из Хан 

Пијеска, 

3) Наташа Гавриловић, 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 ЈУ 

Ветеринарска амбуланта Хан Пијесак 

именовани су рјешењем скупштине 

општине Хан Пијесак број 01-022-26/22 

од 04.03.2022. 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 Управног 

одбора ЈУ Ветеринарска амбуланта Хан 

Пијесак разрјеше дужности. 

 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: 01-022-130/22 

Дана: 14.11.2022. 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  
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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 14.11.2022. 

године, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о  именовању чланова  Управног 

одбора Јавне установе Ветеринарска 

амбуланта  Хан Пијесак 

 

          1. За чланове Управног одбора 

Јавне установе Ветеринарска амбуланта 

Хан Пијесак, на мандатни период од 4 

(четири)  године, именују се:  

1) Радомир Антонић, 

2) Тања Јанковић и 

3) Јулијана Петровски. 

 

        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 ЈУ 

Ветеринарска амбуланта Хан Пијесак, 

који је објављен у „Службеном гласнику 

Републике Српске“ број 96/22 године и 

дневном листу „Глас Српске“ од 

24/25.09.2022. године. 

 Након проведеног поступка јавне 

конкуренције Комисија за избор чланова 

управног одбора ЈУ Ветеринарска 

амбуланта 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: 01-022-131/22 

Дана: 14.11.2022. 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 : 
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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 ( 

22/18,36/19,9/20,15/20,5/21,9/21, 1/22, 8/22  

и 9/22) (у даљем тексту: Колективни 

уговор)  у члау 7.  одјељак , ОДЈЕЉЕЊЕ 

ЗА ОПШТУ УПРАВУ, допуњава се 

тачком 13. које гласи: 

 „ 13. Стручни сарадник за овјеру 

рукописа, потписа, преписа  и фотокопија 

докумената са 

коефицијентом……..…………...….10,42.“    

Одјељак, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 

РАЗВОЈЕМ, ПРИВРЕДУ ФИНАНСИЈЕ 

И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ, 

допуњава се тачкама 7. , 8. и 9. које гласе:  

„ 7. Самостални стручни сарадник за 

просторно планирање и урбанизам са 

коефицијентом...........................…... .14,14 

   8. Самостални стручни сарадник за 

пројекте и локални развој са 

коефицијентом ……………...............17,02 

   9. Самостални стручни сарадник за 

спорт, туризам и невладине организације 

…………….................................……14,14“ 

Тачка 2. и 3. мијењају се и гласе: 

„ 2. Самостални стручни сарадник за 

урбанизам и грађење са 

коефицијентом……………...……….19,50 

  3. Самостални стручни сарадник за  

јавне набавке, инвестиције и локални 

развој, координатор ЈУРА-е са 

коефицијентом………..……………17,02.“ 

Одјељак „СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА 

СЛУЖБА СКУПШТИНЕ И 

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ , став а) 

Стручна служба, допуњава се тачком 4. 

која гласи: 

„4. Савјетник Начелника са 

коефицијентом ................………….17,02“. 

 

 Овај Колективни уговор ступа на 

снагу  осмог  дана од дана објављивања у 

Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак. 

 

Број: 05/22 

Датум: 23.09.2022. године 

 

  Предсједник 

             Синдикалне организације 

     Момирка Поњарац, с.р. 

 

Број: 02-12-11/22 

Дана: 23.09.2022. 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 чланаова 12. и  13.  

Одлуке о извршењу буџета општине Хан 

Пијесак за 2022. годину („Службени 

гласник општине Хан Пијесак“ број  

14/21 и 6/22), Начелник општине доноси 

 

О Д Л У К У 

о одобравању реалокације 

(прерасподјеле) средстава у Буџету 

општине  

Хан Пијесак  

 

Члан 1. 
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Одобрава се реалокација средстава у 

Буџету општине Хан  Пијесак за  2022. 

годину у износу од  21.165,00 КМ. 

 

Члан 2. 

Реалокација  средстава из члана 1. ове 

Одлуке извршиће се у оквиру ПЈ 

00410130- Општинска управа на сљедећи 

начин: 

-са буџетске позиције 415227- Дом 

здравља средства у износу од 16.165,00 

КМ реалоцирају се на буџетску позицију 

416124- текуће помоћи ученицима- 

превоз ученика и средства у износу од  

5.000,00 КМ реалоцирају се на буџетску 

позицију  511192- издаци за изградњу 

електричних водова- далековод за 

алтернативно напајање.  

 

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 

Наведене реалокације се врше ради 

поскупљења услуга превоза усљед раста 

цијена горива, као и ради недовољно 

планираних средстава за изградњу 

далековода за алтернативно напајање, 

због чега је одлучено као у диспозитиву 

ове  Одлуке. 

 

Број: 02-400-33/22 

Дана: 04.07.2022. 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 чланаова 12. и  13.  

Одлуке о извршењу буџета општине Хан 

Пијесак за 2022. годину („Службени 

гласник општине Хан Пијесак“ број  

14/21 и 6/22), 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  2022. 

годину у износу од  11.540,00 КМ.  

 

Члан 2. 

Реалокација  средстава из члана 1. ове 

Одлуке извршиће се на сљедећи начин: 

 у оквиру  ПЈ 00410130- Општинска 

управа  

-са буџетске позиције  487411- трансфери 

фондовима- записници Пореске управе 

средства у износу од 180,00 КМ  

реалоцирају се на буџетску позицију  

487211- трансфери ентитету- записници 

Пореске управе, 

- са буџетске позиције 416126- текуће 

помоћи породиљама средства у износу од  

4.340 КМ реалоцирају се на буџетску 

позицију 412525- расходи за уређење  

спортско рекреативних  терена и зелених 

површина  (за уређење  ограда на 

фудбалском стадиону у Хан Пијеску), 
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- са буџетске позиције 412944- расходи за 

поклоне средства у износу од 3.000 КМ, 

са буџетске позиције  412232- расходи за 

услуге кориштења мобилних  телефона  

средства у износу од  1.020 КМ, са 

буџетске позиције 412234- расходи за 

поштанске услуге средства у износу од 

1.000 КМ реалоцирати на буџетску 

позицију 412943- расходи по основу 

организовања манифестација (за 

трошкове услуге организације концерта 

Халида  Бешлића). 

Са ПЈ 00410190- Остала буџетска 

потрошња са буџетске позиције 419110- 

расходи по судским рјешењима средства 

у износу од 2.000 КМ реалоцирати на ПЈ 

00410130- Општинска управа на буџетску 

позицију 412943- расходи по основу 

организовања манифестација (за 

трошкове услуге организације концерта 

Халида  Бешлића). 

 

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 

Наведене реалокације се врше ради 

недовољно  планираних  средстава на 

позицији 487211 и позицији  412943, као 

и  због трошкова уређења ограде на 

фудбалском стадиону у Хан Пијеску, за 

шта нису планирана средства буџетом за 

2022. годину, а текуће помоћи порољама 

су за 6 мјесеци остварене у износу од 

2.200 КМ (планирано 18.000 КМ), због 

чега је одлучено као у  диспозитиву ове  

Одлуке. 

 

Број: 02-400-34/22 

Дана: 22.07.2022. 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 чланаова 12. и  13.  

Одлуке о извршењу буџета општине Хан 

Пијесак за 2022. годину („Службени 

гласник општине Хан Пијесак“ број  

14/21 и 6/22), 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  2022. 

годину у износу од  7.014,00 КМ. 

 

Члан 2. 

Реалокација  средстава из члана 1. ове 

Одлуке извршиће се у оквиру ПЈ  

00410130- Општинска управа на сљедећи 

начин: 

-са буџетске позиције 415227- Дом 

здравља средства се реалоцирају се на 

буџетску позицију 511200- 

реконструкција јавне расвјете- ЛЕД 

расвјета на Борачком брду. 
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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 

Наведене реалокације се врше ради 

набавке и уградње ЛЕД свјетиљки на 

Борачком брду, што није планирано 

буџетом за 2022. годину, због чега је 

одлучено као у диспозитиву ове  Одлуке. 

 

Број: 02-400-38/22 

Дана: 08.08.2022. 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 чланаова 12. и  13.  

Одлуке о извршењу буџета општине Хан 

Пијесак за 2022. годину („Службени 

гласник општине Хан Пијесак“ број  

14/21 и 6/22), 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  2022. 

годину у износу од  26.629,00 КМ.  

 

Члан 2. 

Реалокација  средстава из члана 1. ове 

Одлуке извршиће се у оквиру ПЈ  

00410130- Општинска управа на сљедећи 

начин: 

-са буџетске позиције 511200- 

реконструкција и санација путева на 

подручју општине  средства се 

реалоцирају се на буџетску позицију 

511200- реконструкција објекта Вила  

Карађорђевића. 

 

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 врше ради 

плаћања такси за реконструкцију Виле 

Карађорђевића и то:  

накнаде  за погодност- једнократну ренту 

у износу од 1.420,68 КМ, накнаде за 

уређење ггз у износу од 14.669,81 КМ и 

накнаде за премјер и успоставу катастра 

некретнина у износу од 10.537,75 КМ, 

због чега је одлучено као у диспозитиву 

ове  Одлуке. 

 

Број: 02-400-39/22 

Дана: 18.08.2022. године 

 

  Начелник општине 
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         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 чланаова 12. и  13.  

Одлуке о извршењу буџета општине Хан 

Пијесак за 2022. годину („Службени 

гласник општине Хан Пијесак“ број  

14/21 и 6/22), 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  2022. 

годину у износу од  5.815,00 КМ.  

 

Члан 2. 

Реалокација  средстава из члана 1. ове 

Одлуке извршиће се у оквиру ПЈ  

00410130- Општинска управа на сљедећи 

начин: 

-са буџетске позиције 415239- заједнице 

етажних власника- уређење фасада  

средства се реалоцирају  на буџетску 

позицију 511200- реконструкција објекта 

Дома културе. 

 

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 врше ради 

извођења радова на реконструкцији и 

замјени пода у холу  Дома културе у Хан 

Пијеску, што није планирано у буџету за 

2022. годину, а ЗЕВ- уређење фасада се 

неће утрошити колико је планирано,  због 

чега је одлучено као у диспозитиву ове  

Одлуке. 

 

Број: 02-400-41/22 

Дана: 24.08.2022. 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 чланаова 12. и  13.  

Одлуке о извршењу буџета општине Хан 

Пијесак за 2022. годину („Службени 

гласник општине Хан Пијесак“ број  

14/21 и 6/22), 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  2022. 

годину у износу од  1.465,00 КМ.  
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Члан 2. 

Реалокација  средстава из члана 1. ове 

Одлуке извршиће се између потрошачких  

јединица  00410110 и 00410130 на 

сљедећи начин: 

-Са ПЈ 00410110- Скупштина општине са 

буџетске позиције 412935- расходи за 

бруто накнаде скупштинским 

одборницима средства се реалоцирају  на 

ПЈ 00410130- Општинска управа на  

буџетску позицију 516140- издаци за 

набавку ситног инвентара- униформе 

ТВЈ. 

 

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 врше ради 

набавке ватрогасне униформе, што није 

планирано у буџету за 2022. годину,  због 

чега је одлучено као у диспозитиву ове  

Одлуке. 

 

Број: 02-400-44/22 

Дана: 01.09.2022. године 

 

  Начелник општине 

              Слободан Ђурић, с.р. 

____________________________________ 
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