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BROJ  1/19  GOD. LVII 

 

Na osnovu  člana 7. Poslovnika Skupštine opštine 
Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj: 8/17) 
Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj, 22.02. 
2019.godine, donosi  

O D L U K U 

O PROGLAŠENjU MANDATA ODBORNIKA 
SKUPŠTINE OPŠTINE UGLjEVIK 

 

Član 1. 

Proglašava se mandat  odbornika  Skupštine opštine 
Ugljevik,  Nedeljka  Markovića, sa liste  političkog 
subjekta  SAVEZ  NEZAVISNIH  
SOCIJALDEMOKRATA-SNSD.   

 

Član 2. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se 
u ,,Službenom biltenu Opštine Ugljevik,,  

 
REPUBLIKA  SRPSKA                        

SKPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                                                                 

Broj: 01-111- 16 /19.                     PREDSJEDNIK SO-e                                                           

Datum, 22.02.2019. godine         Đoko Simić, profesor 

 

Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(,,Službeni glasnik Republike Srpske,, broj 97/16), i 
člana 37. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten 
Opštine Ugljevik,, broj 7/17), Skupština opštine Ugljevik 
na sjednici održanoj dana 22.02.2019. godine donosi: 

ODLUKU 

O USVAJANjU STRATEGIJE BEZBJEDNOSTI 
DRUMSKOG SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU 

OPŠTINE UGLjEVIK ZA PERIOD 2019-2028.GODINU 

 

Član 1. 

Usvaja se Strategija bezbjednosti drumskog 
saobraćaja na području opštine Ugljevik 2019-
2028.godinu. 

Član 2. 

Sastavni dio ove Odluke je Strategija drumskog 
saobraćaja na području opštine Ugljevik 2019-
2028.godinu. 

Član 3. 

 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 
REPUBLIKA SRPSKA                

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK  

Broj:01-345-9/19                                 PREDSJEDNIK SO-e 

Datum,22.02.2019.godine       Đoko simić, profesor 

 

STRATEGIJE BEZBJEDNOSTI DRUMSKOG 
SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU OPŠTINE UGLjEVIK 

ZA PERIOD 2019-2028.GODINU 

1 .  U V O D  

Područje opštine Ugljevik se nalazi u sjeveroistočnom 
dijelu Republike Srpske, između 44° 41´ sjeverne 
geografske širine i 18° 59´ istočne geografske dužine. 
Smješteno je na istočnim padinama planine Majevice 
odnosno na krajnjim padinama koje se spuštaju prema 
Semberskoj ravnici i Brčanskom platou. Teritorija 
opštine Ugljevik zahvata površinu od 17.042 ha. U klasi 
podjele prema veličini površine teritorije, pripada 
manjim opštinama Republike Srpske. Sa sjeverne i 
istočne strane većim dijelom graniči sa brežuljkastim 
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područjem teritorije grada Bijeljina i manjim dijelom, sa 
njenim ravničarskim prostorom. Sa zapadne strane, 
granica se prostire brdovitim dijelom opštine Lopare. 
Južna granica se pruža brdovitim dijelom opština 
Zvornik i Teočak. 

Područje opštine Ugljevik čini 25 naseljenih mjesta, 
od čega je jedno gradsko naselje Ugljevik, 
organizovanih u 25 mjesnih zajednica koje su većim 
dijelom ruralne sredine. Prema popisu stanovništva iz 
2013. godine ukupan broj stanovnika na području 
opštine Ugljevik bio je 15.118. 

Sa drugim krajevima Republike Srpske i BiH 
područje opštine Ugljevik je povezano dosta 
kvalitetnom mrežom magistralnih i regionalnih puteva. 
Kroz središnji dio opštine prolazi magistralni put M-18 
Bijeljina-Tuzla i regionalni putni pravac R-459 Pilica-
Koraj.  

Magistralnim putem M-18 Bijeljina-Tuzla ostvarena 
je komunikacija sa istočnim i zapadnim dijelovima 
regiona i šire. Preko regionolnog puta R-459 Pilica-
Koraj omogućena je kvalitetna teritorijalna povezanost 
opštine Ugljevik sa sjevernim (Brčko distrikt, BiH) i 
južnim (opština Zvornik) dijelovima republike i regiona. 
Dalje je ostvareno i povezivanje regionalnog puta na 
magistralne putne pravce (na teritoriji drugih opština).  

Dionica magistralnog puta od Ravnog Polja do 
Maleševaca je dužine oko 16 km,a regionalni putni 
pravac od Tutnjevca preko Zabrđa, Ugljevičke Obriježi, 
Starog Ugljevika, Mezgraje, Crvenog Brda, Gornje i 
Donje Trnove kroz područje opštine prolazi u dužini od 
30,8 km. Usljed uticaja klizišta ugrožene su poddionice 
regionalnog puta prema Starom Ugljeviku, Prosjeka-
Crveno Brdo i Crveno Brdo- Gornja Trnova. 

Mrežu lokalnih puteva čini pedeset četiri lokalna 
puta u ukupnoj dužini od 147,204 km. Od ukupne 
dužine lokalnih puteva asfaltirano je 112,239 km što 
čini udio od 76%, dok ostatak karakteriše makadamska 
podloga i zemljani zastor. Takođe, pod asfaltnim 
zastorom je i dio nekategorisanih puteva u dužini oko 
66 km. Također, su evidentirane i gradske ulice u 
ukupnoj dužini od 19,473 km. 
Geostrateški položaj opštine Ugljevik je veoma 
povoljan. Opština se nalazi na 22 km udaljenosti od 
Bijeljine, 49 km od Tuzle, 30 km od Brčkog, 165 km od 
Sarajeva, 160 km od Beograda, 144 km od Novog 
Sada. Na udaljenosti oko 70 km od Ugljevika je 
priključenje na Panevropski Koridor 10, odnosno auto 
put E70 Beograd- Zagreb. Ovaj putni pravac je 
najkraća veza sa ova dva grada i preko njih sa 
zapadnom/srednjom evropom i jugom/istokom 
balkanskog poluostrva. Aerodrom “Nikola Tesla” u 
Beogradu je udaljen 143 km od Ugljevika, aerodrom u 

Banja Luci 197 km, u Sarajevu 165 km, a u Tuzli 48 
km.  

Najbliža luka je u Brčkom na udaljenosti oko 30 km 
od Ugljevika. 

Međunarodni granični prelazi za promet putnika i 
robe I kategorije, Rača (BiH)-Sremska Rača (RS), od 
opštine Ugljevik udaljen je 34 km, Pavlovića most 
(BiH)-Badovinci (RS) 29 km, Karakaj (BiH)-Mali Zvornik 
(RS) 33 km, Brčko (BiH)-Gunja (RH) 33 kmi Orašje 
(BiH)-Županja (RH) 60 km. 

Međunarodni granični prelazi za promet putnika 
Šepak (BiH)-Trbušnica (RS) udaljen je od Ugljevika 22 
km. 

Osnovu za izradu ove strategije predstavlja 
Strategija bezbjednosti saobraćaja Republike Srpske, 
te su u skladu sa istom definisani ključni pravci u većoj 
mjeri identični, ali u svakom slučaju prilagođeni 
mogućnostima u okviru subjekata na teritoriji opštine 
Ugljevik. 

Republika Srpska kao entitet u sastavu BiH 
prepoznala je evropske vrijednosti, odnosno značaj 
bezbjednosti drumskog saobraćaja i započela je sa 
sprovođenjem mjera koje su bile usmjerene na 
smanjenje broja i posljedica saobraćajnih nezgoda, a 
kao rezultat navedenog je i usvajanje Strategije 
bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike 
Srpske za period 2013. godina – 2022. godina, 
odnosno razvoj strategije bezbjednosti saobraćaja na 
lokalnom nivou.Podaci koji će biti obrađeni u ovoj 
Strategiji govore o broju i posledicama saobraćajnih 
nezgoda i potvrđuju značaj postojanja strateških 
dokumenata bezbjednosti saobraćaja na svim nivoima. 

2 .  A N A L I Z A  S A O B R A Ć A J N I H  N E Z G O D A  U  
P E R I O D U  O D  2 0 1 1 - 2 0 1 7  G O D I N E  

Prilikom izrade ovog dokumenta u obzir je uzet period 
od 2011-2017.godine, te za posmatrani period izvršena 
je analiza pokazatelja koji su značajni za buduće 
određivanje ključnih ciljeva i unapređenje bezbjednosti 
saobraćaja te su analizirane saobraćajne nezgode u 
odnosu na ukupan broj i posljedice. Analizom 
registrovanih saobraćajnih nezgoda i poređenjem broja 
nezgoda u  posmatranom periodu 2011-2017, može se 
zaključiti da je na području koje operativno pokriva 
Policijska stanica Ugljevik varirao broj ukupnih 
saobraćajnih nezgoda i saobraćajnih nezgoda sa 
materijalom štetom. Ako posmatramo polaznu i 
završnu godinu, primjetan je povećan broj saobraćajnih 
nezgoda (134,18%) kao i povećan broj saobraćajnih 
nezgoda sa materijalnom štetom  (178,94 %). 

Tabela broj 1. Pregled ukupnog broja saobraćajnih nezgoda sa posljedicama po lice i  materijalnom štetom za 
period 2011-2017. godina na području opštine Ugljevik 

godina 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ukupno saobraćajna 
nezgoda 

29 27 22 20 54 60 68 

broj SN sa materijalnom 
štetom 

19 19 13 9 38 34 53 
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Broj poginulih lica 0 0 0 1 2 0 0 

Broj teško povređenih 
lica 

4 2 4 4 3 5 5 

Broj lakše povrijeđenih 
lica 

10 7 6 7 16 33 16 

U period u od 01.01.2011. godine do 31.12.2017. godine na području opštine Ugljevik u saobraćajnim   
   nezgodama tri lica su smrtno stradala. 
   Broj poginulih u saobraćajnim nezgodama prikazan je grafikonom broj 1. 

 

Grafikon broj1. Prikaz broja saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima 

Samo u proteklih sedam godina 27 lica je teško povrijeđeno na području koje operativno pokriva Policijska stanica 
Ugljevik. 
Broj teško povrijeđenih lica u saobraćajnim nezgodama prikazan je grafikonom broj 2. 

 

Grafikon broj 2. Prikaz broja saobraćajnih nezgoda sa teško povrijeđenim licima 

U posmatranom periodu 2011-2017. godine na području opštine Ugljevik u saobraćajnim nezgodama 95 lica 
zadobilo je lakše tjelesne povrede. 

Broj lakše povrijeđenih lica u saobraćajnim nezgodama prikazan je grafikonom broj 3. 
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Grafikon broj 3. Prikaz broja saobraćajnih nezgoda sa lakše povrijeđenim licima 

Kada je u pitanju broj saobraćajnih nezgoda, može se reći da još uvijek nije uspostavljen opadajući trend, već da je 
prisutan oscilirajući trend ukupnog broja saobraćajnih nezgoda. Ovo je karakteristično za zemlje koje nemaju 
stabilne i snažne zaštitne sisteme u bezbjednosti saobraćaja. Zato je neophodno strateški unapređivati kapacitet i 
integritet pojedinaca i institucija koji realizuju mjere i aktivnosti u cilju smanjivanja stradanja u saobraćaju. 

3 .  U Z R O C I  N A S T A N K A  S A O B R A Ć A J N I H  N E Z G O D A  I  K A T E G O R I J E  P U T E V A  N A  K O J I M A  
S E  D O G O D I L A  N E Z G O D A  N A  P O D R U Č J U  O P Š T I N E  U G L J E V I K  

Analizirajući uzroke saobraćajnih nezgoda (tabela broj 2) u 2017. godini dolazimo do zaključka da su najčešći 
uzroci saobraćajnih nezgoda radnje vozilom u saobraćaju (24), nepropisno odstojanje (15), neprilagođena brzina 
(10) i nepoštovanje prvenstva prolaza (5). 

 

Tabela broj 2. Pregled uzroka zbog kojih je došlo do saobraćajne nezgode 

Uzroci / godina 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Brzina 6 6 0 0 5 11 10 

Preticanje 0 1 2 0 5 4 3 

Prvenstvo prolaza 3 1 2 4 12 8 5 

Mimoilaženje 7 5 1 2 3 1 1 

Obilaženje 1 1 1 0 0 0 0 

Radnje vozilom 11 11 13 6 20 18 24 

Odstojanje 3 1 1 1 4 10 15 

Pješaci 0 0 0 0 0 0 0 

Put 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo 1 1 0 7 5 7 10 

 

Analizirajući saobraćajne nezgode po kategorijama puta i mjestima nastanka (tabela broj 3), možemo zaključiti 
da se najviše saobraćajnih nezgoda u posmatranom periodu 2011-2017. godina dogodilo na magistralnom putu 
(86), lokalnim putevima (85), ulicama u naselju (75), na regionalnim putevima (34) dok na nekategorisanim 
putevima nije zabilježena saobraćajna nezgoda. U narednom periodu potrebno je angažovanje radnika policije u 
naseljenim mjestima, magistralnom putu i ulicama u naselju gdje i najčešće dolazi do saobraćajnih nezgoda. 
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Tabela broj 3. Prikaz broja saobraćajnih nezgoda po kategoriji puta 

Kategorija puta / 
godina 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Magistralni put 0 0 0 0 25 31 30 

Regionalni put 6 5 4 5 5 6 3 

Ulice u naselju 7 12 5 7 14 12 18 

Lokalni put 16 10 13 8 10 11 17 

Nekategorisani put 0 0 0 0 0 0 0 

4 .  T R O Š K O V I  S A O B R A Ć A J N I H  N E Z G O D A  

Na osnovu istraživanja koje je sproveo Ekonomski instiut u sklopu rada „Troškovi saobraćajnih nezgoda u 
Republici Srpskoj“ (Sweroad projektni tim) primjenom bruto autput metode (metoda ljudskog kapitala) izračunati 
su socijalno-ekonomski gubici koji nastaju kao posljedica saobraćajnih nezgoda u Republici Srpskoj. Primjenom 
ove metode izračunavaju se sljedeći troškovi: troškovi administracije, zdravstvenog zbrinjavanja žrtava, šteta na 
imovini, izgubljena produktivnost poginulih i povrijeđenih, kao i nadoknada za pretrpljenu fizičku i duševnu bol i 
patnju. 

Na osnovu ovog istraživanja došlo se do sljedećih troškova za svako lice nastradalo u saobraćajnim nezgodama 
u RS.  

Tabela 4. Prikaz nastalih gubitaka za svaku žrtvu saobraćajne nezgode prema stepenu ozbiljnosti u RS 

Posljedice Troškovi  

Poginuli 520.950 KM 

Teža povrijeđena lica 20.766 KM 

Lakše povrijeđena lica 693 KM 

Na osnovu ovih podataka izvršen je proračun gubitaka za svaku žrtvu saobraćajnih nesreća prema stepenu 
ozbiljnosti u opštini Ugljevik. 

Tabela broj 5. Prikaz nastalih gubitaka za svaku žrtvu saobraćajne nezgode u opštini Ugljevik 

Poginuli 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Broj 
poginulih 

0 0 0 1 2 0 0 

Troškovi 0 0 0 520.950,00 1.041.900,00 0 0 

 

LTP 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Broj lakše 
povrijeđenih 

10 7 6 7 16 33 16 

troškovi 6.930,00 4.851,00 4.158,00 4.851,00 11.088,00 22.869,00 11.088,00 

 

TTP 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Broj teško 
povrijeđenih 

4 2 4 4 3 5 5 

troškovi 83.064,00 41.532,00 83.064,00 83.064,00 62.298,00 103.830,00 103.830,00 

 

Na osnovu prethodne tri tabele dolazi se do iznosa ukupnih troškova saobraćajnih nezgoda u opštini Ugljevik i 
taj iznos je 2.189.367,00 KM. Imajući u vidu da je analizom obuhvaćeno 7 godina, slijedi da je godišnji gubitak 
oko 312.766,00 KM  te su ovakvi gubici u ljudskim resursima i finansijskim sredstvima neprihvatljivi za našu 
opštinu. 



5 .  P R A V N I ,  P L A N S K I  I  S T R A T E Š K I  O K V I R  

VIZIJA 

„Stvaranje uslova da opština Ugljevik bude bezbedna 
opština za sve učesnike u saobraćaju“ 

Za realizaciju vizije Strategije važno je da svaki 
građanin i svaki subjekt u društvenom sistemu živi i 
radi sa mišlju o bezbednosti saobraćaja. Ako se svaki 
subjekat u društvenom sistemu bude ponašao u skladu 
sa ciljem da svi budu bezbedni, tada će vizija biti 
dostignuta. 

5.1. Ključni ciljevi strategije 
U periodu od 2019. do 2028. godine, realizovaće se 
mjere i aktivnosti različitih subjekata kojima će se un-
aprijediti sistem bezbjednosti saobraćaja kroz sljedeće 
indikatore performansi bezbjednosti saobraćaja:  

- povećaće se upotreba sistema zaštite  (uotreba 
sigurnosnog pojasa, dječija sjedalica, zaštitna 
kaciga),  

- poboljšaće se poštovanje ograničenja brzine 
kretanja vozila 

- smanjiće se broja alkoholisanih vozača u 
saobraćaju 

- smanjiće se ukupan broja saobraćajnih nezgoda za 
30% 
5.2. Kvalitativni ciljevi 
Kvalitativni ciljevi treba da postignu dalje smanjenje 
najtežih posledica saobraćajnih nezgoda, odnosno 
broja poginulih, teško i lako povrijeđenih lica. 
Posmatrajući globalno, važno je 

- povećati saobraćajnu kulturu stanovništva, 
- stvoriti preduslove za bolje poznavanje i poštovanje 

saobraćajnih propisa kao i 
- povećati društvenu svijest o problemima stradanja u 

saobraćaju. 

Osposobljavanje u poznavanju saobraćajnih propisa 
za sigurno učešće u saobraćaju već u najranijem 
dječijem uzrastu ima jednu od najvažnijih uloga u 
ostvarivanju glavnog kvantitativnog cilja. Uvođenje 
saobraćajnog obrazovanja u sve obrazovne ustanove, 
počevši od dječjih vrtića, kao mjeru koja će dugoročno 
uticati na ponašanje najmlađe i adolescentske grupe 
učesnika u saobraćaju, a samim tim i direktno na 
bezbjednost saobraćaja.Sve vrste saobraćajne 
nediscipline, posebno među mlađim kategorijama 
stanovništva, potrebno je svesti na najniži nivo. 

Praćenje i usmjeravanje kaznene politike u cilju 
povećanja saobraćajne discipline i odgovornosti 
vozača prema poštovanju saobraćajnih propisa i 
širenju saobraćajne kulture, posebna je mjera koja će 
doprinijeti ostvarenju cilja. 

Način na koji će se doprinijeti ostvarivanju kvalitativnih 
ciljeva su: 

 sprovesti preporuku Svjetske zdravstvene organi-
zacije (WHO) o prevenciji povreda u drumskom 
saobraćaju 

 jačati kapacitet i integritet pojedinaca i institucija BS 

(bezbjednosti saobraćaja) u opštini, tako da se us-
postave snažne i stabilne institucije bezbjednosti 
saobraćaja, 

 uspostaviti mrežu partnera, dobru saradnju i 
usaglašavanje rada institucija BS u opštini, uz 
glavnu koordinirajuću ulogu opštinskog Savjeta za 
BS, (održavati mjesečne sastanke posvećene BS), 

 dostići stabilan opadajući trend u broju saobraćajnih 
nezgoda i trend opadanja društveno-ekonomskih 
troškova nastalih kao posljedica saobraćajnih 
nezgoda,  

 uvesti zahtjeve bezbjednosti saobraćaja u proces 
urbanističkog planiranja i izrade regulacionih pla-
nova, 

 uraditi lokalne normativne akte u oblasti saobraćaja 
i uspostaviti proces njihovog stalnog unaprjeđivanja,  

 unaprjeđivati svijest o potrebi generalnog pobol-
jšanja zakonodavstva i primjene zakona, 

 unaprjeđivati svijest o značaju problema BS i o mo-
gućnosti unaprjeđenja BS kroz mjere i aktivnosti u 
opštini, 

 podržati najvažnije partnere da pripreme svoje 
strateške dokumente o BS (politike, strategije, ak-
cioni planovi i sl.), u skladu sa ovom strategijom i da 
ih aktivno sprovode,  

 uspostaviti bazu podataka o saobraćajnim nezgo-
dama u opštini,  

 uspostaviti proces periodičnog snimanja i praćenja 
najvažnijih indikatora bezbjednosti saobraćaja u 
opštini (upotreba sistema zaštite, vožnja pod utica-
jem alkohola, prekoračenje brzine i slično),  

 unaprjediti proces evidentiranja povrijeđenih u sao-
braćajnim nezgodama i njihovog zbrinjavanja i lije-
čenja,  

 poboljšati hitnu medicinsku službu, liječenje i reha-
bilitaciju povrijeđenih u saobraćajnim nezgodama. 
5.3. Načela strategije bezbjednosti saobraćaja 
 težnja za najvišim standardima (politika 

bezbjednosti drumskog saobraćaja treba da 
stavi građane u fokus aktivnosti, da ih 
ohrabruje da i sami preuzmu odgovornosti za 
sebe i ostale učesnike u saobraćaju, kao i da 
se stvara svijest o jednakosti svih učesnika u 
saobraćaju); 

 sveobuhvatni pristup bezbjednosti drumskog 
saobraćaja (o budućoj politici bezbjednosti 
saobraćaja treba da vode računa i ostale grane 
politike, a bezbjednost drumskog saobraćaja 
usko je povezana sa politikom energetike, 
okoline, zapošljavanja, obrazovanja, mladih, 
javnog zdravlja, pravosuđa, osiguranja itd.); 

 podijeljena odgovornost (najvažnije načelo 
djelovanja je pitanje upravljanja u skladu sa 
načelom proporcionalnosti.U području 
bezbjednosti saobraćaja posmatra se koncept 
podijeljene odgovornosti, a nužno je pokazati i 
razvijati zajedništvo i konkretne akcije na nivou 
upravljačke strukture kako u EU, tako i u 
regionalnim i lokalnim tijelima vlasti, odnosno 
opštini Ugljevik). 
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6 .  K L J U Č N I  S U B J E K T I  U  S P R O V O Đ E N J U  
S T R A T E G I J E  I  N J I H O V A  O D G O V O R N O S T  

Da bi došlo do realizacija aktivnosti iz Strategije, 
neophodno je uključivanje svih subjekata bezbjednosti 
saobraćaja definisanih kroz Zakon o bezbjednosti 
saobraćaja na putevima Republike Srpske. 

Pored Savjeta za bezbjednost saobraćaja neophodno 
je uključivanje svih zainteresovanih pravnih i fizičkih 
lica koji djeluju na teritoriji opštine Ugljevik, te u tom 
smislu se mogu izdvojiti sljedeći subjekti: 

- Opštinska uprava Ugljevik; 
- Savjet za bezbjednsot saobraćaja opštine Ugljevik; 
- PU Bijeljina - Policijska stanica Ugljevik; 
- JZU Dom zdravlja Ugljevik; 
- Auto moto društvo „Auto Ugljevik“ 
- Vatrogasna jedinica 
- Crveni krst opštine Ugljevik; 
- Dječiji vrtići, 
- Mjesne zajednice 
- Osnovne i srednja škole na području opštine 

Ugljevik 
- Autoškole koje aktivno djeluju na području opštine 

Ugljevik 

7 .  K L J U Č N I  P R A V C I  I  A K T I V N O S T I  
D J E L O V A N J A  

Uspostavljanje strukture sa jasnom podjelom zadataka 
i postojanje tijela koje vrši koordinaciju sprovođenja 
planiranih aktivnosti, kao i usvajanje strategije i 
programa bezbjednosti saobraćaja, predstavljaju 
osnovu za organizovan pristup rješavanju problema 
bezbjednosti drumskog saobraćaja na teritoriji opštine 
Ugljevik. Kao savjetodavno tijelo formiran je Savjet za 
bezbjednost saobraćaja, i predstavlja osnovnu konturu 
strukture, a istovremeno i koordinaciono tijelo među 
ranije definisanim ključnim subjektima. 

Glavni prvci djelovanja definišu se kroz opšte 
prihvaćene stubove bezbjednosti saobraćaja i ogledaju 
se u sljedećem: 

Stub 1: Upravljanje bezbjednošću saobraćaja 

- Upravljanje bezbjednošću, 
- Lokalni propisi koji se odnose na bezbjednost 

saobraćaja,Podaci o nezgodama i posljedicama, 
- Program bezbjednosti saobraćaja, 
- Indikatori djelovanja i praćenje. 

Stub 2: Bezbjedniji putevi i kretanja 

- Planiranje i projektovanje bezbjednih puteva, 
- Preventivne aktivnosti na postojećim putevima 

(provjere bezbjednosti), 
- Aktivnosti na smanjenju broja opasnih mjesta i slično.  

Stub 3: Bezbjednija vozila 

- Tehnički pregledi vozila, 
- Vozila za prevoz roba i putnika na nivou opštine 

Ugljevik. 

Stub 4: Bezbjedniji učesnici u saobraćaju 

- Saobraćajno obrazovanje i vaspitanje djece, 
- Osposobljavanje kandidata za vozače i polaganje 

vozačkih ispita, 
- Kampanje javnog informisanja, 
- Aktivnosti saobraćajne policije. 

Stub 5: Zbrinjavanje nakon nezgode 

- Služba medicinske hitne pomoći na mjestu 
saobraćajne nezgode,Unapređenje ljudskih i 
materijalnih resurs u okviru nosioca ovih 
aktivnosti,Zajednička obuka spasilaca, policije, 
vatrogasaca i službe hitne medicinske pomoći, 

- Liječenje i rehabilitacija lica koja su povrijeđena u 
saobraćajnoj nezgodi. 
 
7.1. Aktivnosti u okviru stuba 1 - Upravljanje 
bezbjednošću saobraćaja 

Neophodno je da ključni subjekti za sprovođenje 
strategije u okviru svojih redovnih aktivnosti 
preduzimaju korake kako bi se desila promjena, u 
načinu razmišljanja, a posebno u organizacionom 
obliku, gdje bi bezbjednost saobraćaja imala svoje 
mjesto.Kada je u pitanju nivo opštine Ugljevik, može se 
jasno uočiti postojanje osnovnih kontura uspostavljene 
strukture, sa postojanjem koordinacionog tijela oli-
čenom u Savjetu za bezbjednost saobraćaja.Nedostaju 
usvojena Strategija unapređenja bezbjednosti saobra-
ćaja usklađena sa Strategijom unapređenja bezbjed-
nosti saobraćaja na prostoru Republike Srpske, i 
kvalitetan i uravnotežen akcioni plan, kao i definisan i 
stalan izvor finansiranja koji će omogućiti realizaciju 
planiranih mjera. Neophodno je kroz sve aktivnosti 
raditi na jačanju institucija za upravljanje bezbjednošću 
saobraćaja.Konkretne aktivnosti koje je potrebno na 
adekvatan način planski sprovoditi su: 

- uspostavljanje saradnje sa Agencijom za 
bezbjednost saobraćaja i ostalim relevantnim 
subjektima 

- formiranje baze podataka koja će poslužiti kao 
osnova za praćenje napretka u smanjenju broja 
smrtno stradalih i povrijeđenih u saobraćaju, 

- identifikaciju opasnih mjesta ili dionica gdje se 
javljaju nazgode u velikom broju ili nezgode sa težim 
posljedicama i preduzmu korektivne mjere u skladu s 
tim, 

- provjera bezbjednosti postojeće infrastrukture puteva 
i primjena efikasnih tehničkih i drugih mjera u cilju 
poboljšanja bezbjednosti na putevima, 

- usmjeravanje 8-10% ulaganja u infrastrukturu na 
finansiranje bezbjednosti na putevima, 

- stručno osposobljavanje nosioca najvažnijih 
aktivnosti u bezbjednosti saobraćaja 

- usvojanje programa bezbjednosti drumskog 
saobraćaja. 
 
7.2. Aktivnosti u okviru stuba 2. - Bezbjedniji putevi i 
kretanje  
 
Cilj je podizanje opšte bezbjednosti i kvaliteta putne 
mreže za dobrobit svih učesnika u saobraćaju, a 
posebno pješaka, biciklista i motociklista, što će biti 
postignuto kroz uvođenje procjene bezbjednosti 
infrastrukture puteva i ciljano poboljšanje 
bezbjednosti prilikom planiranja, projektovanja, 
izgradnje i eksploatacije puteva. Podsticanje 
nadležnih organa vlasti da razmatraju sigurnost 
putne infrastrukture u cilju zadovoljenja potreba svih 
učesnika u saobraćaju i različite vrste edukacije na 
temu bezbjednosti u saobraćaju.   
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Konkretne aktivnosti koje je potrebno na adekvatan 
način sprovoditi su: 

- uraditi  glavni saobraćajni projekat za cijelu opštinu 
- izgraditi odgovarajuću infrastrukturu za kretanje 

ranjivih učesnika (pješaka i biciklista)  
- Pojačati inspekcijsku kontrolu oko zaštitnog pojasa 

javnih puteva 
- U cilju povećanja stepena bezbjednosti saobraćaja 

u zonama osnovnih i srednje škole planirati 
postavljanje posebnih objekata na putu radi 
smanjenja brzine kretanja vozila, 

- Primena savremenih alata i procedura 
bezbjednosti saobraćaja u planiranju, 
projektovanju, izgradnji, eksploataciji i održavanju 
puteva 

- Instalirati video-nadzor na glavnim ulicama 

7.3. Aktivnosti u okviru stuba 3. – Bezbjednija vozila 
Motorno vozilo je tehnički sistem koji stvara povećanu 
opasnost po okolinu pogotovo ako se neoprezno koristi 
i nedovoljno brižljivo održava. Usled eksploatacije 
dolazi do trošenja elemenata, dijelova i sklopova 
vozila, tako da dolazi do otkazivanja bez prethodne 
najave. 

Bezbjednost vozila ima tri osnovna aspekta: 

1. Da svojim aktivnim elementima ne povećava rizik, 
2. Da što manje ugrožava subjektivne sposobnosti 

vozača važne za ispravno reagovanje, 
3. Da svojim pasivnim elementima ublažava 

posljedice kada dođe do nezgode. 

Vozilo utiče na bezbjednost saobraćaja čitavim nizom 
svojih konstruktivnih proizvodnih i eksploatacionih 
parametara. Nekad i manja greška na vozilu može 
vozaču stvoriti poteškoće u situaciji koja prethodi 
nezgodi. Vozilo na razne načine može uticati indirektno 
na pojavu umora i sl. Kad dođe do nezgode od vozila 
mnogo zavisi kakve će posljedice pretrpjeti 
putnici.Konkretne aktivnosti koje je potrebno sprovoditi 
su: 

- Unaprijeđenje sistema kontrole tehničke 
ispravnosti vozila (pogotov automobila starijih od 
15 godina) 

- Intenzivirati kampanje na primjeni obavezne 
opreme u zimskim uslovima  

- Stimulisati privrednike da kupuju nova i sigurnija 
privredna vozila i autobuse 

- Punionice elktričnih automobila 

7.4. Aktivnosti u okviru stuba 4. - Bezbjedniji učesnici u 
saobraćaju 

Vozilo, put i okolina se mogu unaprijediti primjenom 
novih tehnologija, nauka i dostignuća, ali je najteže 
uticati na čovjeka, kao dominantnog faktora 
bezbjednosti saobraćaja. Svijest i stavovi učesnika u 
saobraćaju su primarni faktor bezbjednosti na koji treba 
uticati.Zemlje u Svijetu koje su najviše postigle na polju 
bezbjednosti saobraćaja odavno su prepoznale značaj 
adekvatne obuke, sticanja kvalitetnog znanja i 

ispravnih stavova svih učesnika u saobraćaju. Svjetska 
iskustva ukazuju na visok efekat koji su unapređenje 
obrazovanja i stavova imali na povećanje nivoa 
bezbjednosti u saobraćaju, što se direktno ogleda kroz 
smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i posledica. U 
svijetu je odavno uspostavljen sistem obrazovanja o 
saobraćaju djece predškolskog i školskog uzrasta koji 
se nastavlja kvalitetnim obrazovanjem kroz autoškole 
sve u cilju da mladi u budućnosti postanu uzorni 
učesnici u saobraćaju. Obrazovanje se kontinuirano 
sprovodi od najranijeg djetinjstva čime se podiže nivo 
kolektivne svijesti o rizicima u saobraćaju. Auto moto 
savez RS i 50 Auto moto društava sprovode 
Istraživanja upotrebe bezbjednosnog pojasa u vozilima 
na putevima u naselju, van naselja i autoputu u RS od 
2012. godine. Prema rezultatima primećen je trend 
rasta upotrebe sigurnosnih pojaseva, ako uzmemo u 
obzir da je 2012. godine, 39 odsto vozača koristilo 
pojaseve, a u 2018.godini 61 odsto vozača.Saobraćaj 
na području opštine Ugljevik je svakodnevno dodatno 
opterećen nesavjesnim i nezakonitim ponašanjem 
velikog broja učesnika. Ovakvo ponašanje je postalo 
društveno prihvatljivo i takoreći odobreno, što je 
osnovna prepreka ka stvaranju uređenog i bezbjednog 
saobraćajnog sistema. Grubim kršenjem propisa 
učesnici u saobraćaju dovode i sebe i druge u rizične 
situacije, a da pritom toga nisu ni svjesni dok ne bude 
prekasno. 

Konkretne aktivnosti koje je potrebno sprovoditi su: 

- intenzivirati primjenu sigurnosnih pojaseva (zadnja 
sjedišta putničkih automobila, autobusa, teretnih 
vozila) 

- uspostavljanje sistema saobraćajnog obrazovanja i 
vaspitanja u sistemu predškolskog, osnovnog i 
srednjeg obrazovanja 

- Intenzivirati kampanju na primjenu dječijih sjedalica 
i podmetača 

- Sprovoditi kampanje za korišćenje kaciga za 
motocikliste i mopediste 

- Sprovoditi kampanje koje za cilj imaju smanjivanje 
vožnje pod uticajem alkohola 

- Intenzivirati primjenu poštovanja ograničenja 
brzine 

- Pojačati kontrolu ponašanja pješaka i biciklista 
- Unapređenje ponašanja vozača poljoprivrednih 

mašina 
- Povećanje nivoa upotrebe javnog prevoza 
- Nabavka javnih bicikala 
- Kampanje javnog informisanja 
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7.5. Aktivnosti u okviru stuba 5. –Aktivnosti nakon 
saobraćajne nezgode 
Povećanje efikasnosti aktivnosti preduzetih poslije 
saobraćajne nezgode i poboljšanje odgovora 
zdravstenih službi, vatrogasnog društva i drugih 
sistema u cilju obezbjeđivanja što efikasnijeg hitnog 
zbrinjavanja kao i kasnijeg liječenja i oporavka osoba 
nastradalih u saobraćajnim nezgodama. Navedeno 
podrazumjeva ulaganje u infrastrukturu i ljudske 
resurse Doma zdravlja, Vatrogasnog društva i 
organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova 
na teritoriji opštine Ugljevik zadužene za poslove 
saobraćaja u sledećim domenima: 

- razvoj sistema predbolničke zdravstvene zaštite, 
koji uključuje i adekvatno izbavljanje žrtve iz vozila 
poslije nezgode, 

- obezbjeđivanje rane rehabilitacije i podrške 
povrijeđenima i članovima porodica nastradalih, u 
saobraćajnim nezgodama kako bi se umanjile 
fizičke i psihološke traume, 

- razvoj bolničkih sistema za zbrinjavanje povreda i 
provjera kvaliteta njege, 

- unaprijeđenje infrastrukture i oprema vatrogasne 
jedinice  

8 .  P R O C I J E N J E N I  G O D I Š N J I  B U D Ž E T  Z A  
N A R E D N I H  1 0  G O D I N A  Z A  
S P R O V O Đ E N J E  S T R A T E G I J E  

IZVORI FINANSIRANjA 

Za finansiranje Strategije bezbjednosti drumskog sao-
braćaja opštine Ugljevik za period 2019. godina – 
2028. godina planirani su sljedeći izvori:  

- budžet opštine Ugljevik 
- sredstva namijenjena za jedinice lokalne 

samouprave iz posebnih fondova za bezbjednost 
saobraćaja sa nivoa Republike Srpske i BiH 

- međunarodni donatori 

9 .  P R A Ć E N J E  I  P R O C J E N E  

Savjet za bezbjednost saobraćaja će da prati 
realizaciju mjera i aktivnosti predviđenih Strategijom, 
vrše analizu i predlažu mjere za poboljšanje, o čemu 
će u sklopu redovnih aktivnosti u skladu sa Programom 
rada Savjeta za bezbjednost saobraćaja opštine 
Ugljevik izvještavati Načelnika opštine Ugljevik, a na 
početku svake kalendarske godine podnositi izvještaj 
Skupštini opštine Ugljevik. 
 

REPUBLIKA SRPSKA                                                              
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK 

Broj:01-345-9/19                                PREDSJEDNIK SO-e 

Datum:22.02.2019.godine            Đoko Simić, profesor                  

Na osnovu člana 39. stav. 2. tačka 5. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 
97/16), i člana 37. stav 2. tačka 5. Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“ broj: 7/17 ), 
Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana  
22.02.2019.godine, donosi 

ODLUKU 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA KAPITALNIH 
ULAGANjA OPŠTINE UGLjEVIK  

I 

Član II. Odluke o usvajanju Plana kapitalnih ulaganja 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“ br. 
5/18) mijenja se u cjelosti i glasi: 

 „ U tabelarnom prikazu Plana kapitalnih ulaganja 
opštine Ugljevik, pored projekata koji su u postupku 
realizacije koji se zadržavaju kao sastavni dio Plana, 
dodaje se nova tabela – Dopuna plana sa projektima 
koji će biti realizovani u 2019. i 2020. godini. 

Projekti iz tačaka 1. i 2. Dopune plana u ukupnom 
iznosu od 2.600.000,00 KM usvojiće   SO-e Ugljevik na 
redovnom martovskom zasjedanju, kao i Odluku o 
kreditnom zaduženju, nakon prikupljanja prijedloga 
projekata po zahtjevima mjesnih zajednica.“ 

II 

Stav 2.  člana III. navedene Odluke briše se. 

III 

Član IV . mijenja se u cjelosti i glasi: 

 „Sredstva predviđena za realizaciju ovog Plana su 
obezbjeđena Budžetom opštine Ugljevik za 2019. i 
2020. godinu, a dio će biti obezbjeđen iz kreditnih 
sredstava.“ 

IV 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA  SRPSKA                        
SKPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                                                               
Broj:01-404-15/19                            PREDSJEDNIK SO-e                                                                                                                          

Datum: 22.02.2019. godine             Đoko Simić, profeso 

 



PLAN KAPITALNIH ULAGANjA OPŠTINE UGLjEVIK 

 

R. B 

 

NAZIV/OPIS PROJEKTA LOKACIJA  
VRIJEDNOST (procjena u KM sa 

PDV-om ) 

 

NAPOMENA 

I REKONSTRUKCIJA – ASFALTIRANjE PUTEVA 

 

1. 

 

Rekonstrukcija parkinga u Ugljeviku između tkzv. boračkih zgrada i 
parkinga sa zapadne strane zgrade Opštinske uprave, sa 
pristupnim saobraćajnicama. 

 MZ Ug. Centar 60.000,00 KM 

 

U toku postupak JN 

 

2. 

 

Rekonstrukcija - asfaltiranje oštećenih dijelova lokalnog puta L-2 
(Jelića Brdo) u Donjem Zabrđu. 

MZ D. Zabrđe 50.0000,00 KM 

 

U toku postupak JN 

3. 
Rekonstrukcija - asfaltiranje oštećenih dijelova Bogutovačke ulice 
u Ugljeviku. 

MZ Novo Naselje 30.000,00 KM 
U toku postupak JN 

4. 
Rekonstrukcija - asfaltiranje lokalnog puta L-21 (Crveno Brdo-D. 
Krćina-G.Krćina) u dužini od 850 m, 4 m širine. 

Više MZ 171.000,00 KM 
U toku postupak JN 

5. 
Rekonstrukcija – asfaltiranje puta u zaseoku Gajići u MZ Mukat-
Stankovići u dužini od 850 m. 

MZ Mukat-Stankovići 100.000,00 KM 
U toku postupak JN 

6. 
Rekonstrukcija – asfaltiranje puta u MZ Korenita i MZ Zabrđe, 
dužine 500 m i 3 m širine. 

MZ Korenita i MZ Zabrđe 45.000,00 KM 
U toku postupak JN 

7. 
Rekonstrukcija – asfaltiranje puta u MZ Korenita – Torlakovići, 250 
m dužine i 3 m širine. 

MZ Korenita 23.000,00 KM 
U toku postupak JN 

8. 
Rekonstrukcija lokalnog puta L-5, 500 m dužine i 4 m širine u MZ 
Mezgraja-Kose.  

MZ Mezgraja Kose 70.000,00 KM 
U toku postupak JN 

9. 
Rekonstrukcija – asfaltiranje dionice puta u dužini od 950 m u MZ 
Ravno Polje od priključenja na M-18 do mjesnog groblja. 

MZ Ravno Polje 100.000,00 KM 
U toku postupak JN 

10. Rekonstrukcija – asfaltiranje lokalnog puta L-54 u MZ G. Krćini. MZ G. Krćina 50.000,00 KM U toku postupak JN 

11. 
Rekonstrukcija – asfaltiranje puta prema Stevićima – Bukovac u 
MZ D. Trnovi, 250 m dužine i 3 m širine. 

MZ Donja Trnova 30.000,00 KM 
U toku postupak JN 

12. 
Rekonstrukcija – asfaltiranje puta u zaseoku Pantići-Milovanovići u 
MZ Jakovići, u dužini od 150 m. 

MZ Jakovići 25.000,00 KM 
U toku postupak JN 

13. 
Rekonstrukcija – asfaltiranje puta u zaseoku Mićići u MZ D. 
Trnova, u dužini od 140 metara. 

MZ D. Trnova 20.000,00 KM 
U toku postupak JN 

14. 
Rekonstrukcija – asfaltiranje puta u zaseoku Šarčevići u MZ R. 
Polje, 350 m dužine i 3 m širine. 

MZ Ravno Polje 37.000,00 KM 
U toku postupak JN 

15. 

Rekosntrukcija asfaltiranje puteva u MZ Tutnjevac: 

-Krstići, 360 m dužine, 2.6 m šir. 

-Vukići-Đurići, 120 m dužine, 2.6 m širine, 

-Dubrava, Petrovići, Kostići, 350 m dužine, 2.6 m širine. 

MZ Tutnjevac 98.000,00 KM 

 

U toku postupak JN 
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16. 
Rekonstrukcija – asfaltiranje (nastavak) na lokalnom putu L-23 u 
MZ Maleševci u dužini od 150 metara.  

MZ Maleševci 20.000,00 KM 
                                                          

U toku postupak JN 

17. 
Rekonstrukcija -  asfaltiranje puta u MZ Mezgraja - Gaj u dužini od 
150m.  

MZ Mezgraja -Gaj 20.000,00 KM 
                                                                 

U toku postupak JN 

18. 
Proširenje širine puta za 1 m, od Veterinarske stanice „Modran“ do 
skretanja za Stari Ugljevik. 

MZ Modran 30.000,00 KM 
                                                                  

U toku postupak JN 

 REKONSTRUKCIJA – ASFALTIRANjE PUTEVA UKUPNO:       979.000,00 KM 

II IZGRADNjA OBJEKATA 

1. 
Izgradnja novog objekta područne škole OŠ „Aleksa Šantić“ u MZ 
Ug. Selo. 

MZ Ug. Selo 119.000,00 KM 
U pripremi izdavanje građevinske 
dozvole 

2. 
Izgradnja Muzejskog kompleksa rodne kuće Filipa Višnjića u MZ 
G. Trnova sa pratećim objektima. 

MZ G. Trnova 50.000,00 KM 
U toku procedura kupovine zemljišta 
i izrada projektnog zadatka 

3.  
Izgradnja  AB pločastog propusta i dogradnja i proširenje AB 
pločastog propusta na dva mosta u zaseoku Posavci - MZ Donje 
Zabrđe - na lokalnom putu L-20. 

MZ Donje Zabrđe 50.000,00 KM 
U toku priprema tenderske 
dokumentacije 

4. 
Izgradnja prilaza za hitnu medicinsku pomoć i sanacija fasade na 
zgradi JZU Dom zdravlja Ugljevik. 

MZ Ug. Centar 40.000,00 KM 
 

5. 

Izgradnja uličnog fekalnog kolektora sa crpnom stanicom u 
Ugljeviku, od ulice Vojvode Kerovića do ulice Kapetana Leke, u 
cilju pomjeranja ispusta otpadnih voda od OŠ „Alesksa Šantić“ 
Ugljevik. 

MZ Ug. Centar 53.428,00 KM 

U toku priprema tenderske 
dokumentacije 

6. 

Izgradnja 12 kuća u okviru Programa oporavka od poplava za 
socijalno ugrožena lica čije su kuće uništene ili oštećene u 
poplavama i klizištima 2014. godine, a koji se realizuje sa 
Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) Sarajevo, a 
finanira EU.  

Više MZ 60.000,00 KM 

 

U toku realizacija projekta 

7. 

Izgradnja dječijeg igrališta za djecu predškolskog uzrasta i nižih 
razreda osnovnih škola na lokaciji pored Trga đenerala Draže 
Mihailovića. Navedeno igralište bilo bi popločano dijelom gumenim 
pločamama, a dijelom bi ostala zelana površina, sa postavljenim 
različitim spravama kao što su klackalice, ljuljaške, 
multifunkcionalni kompleksi sa kulom, kućicom, kompletno 
ograđeno radi zaštite djece od saobraćaja i opremljeno klupama 
za roditelje.  

MZ Ug. Centar 30.000,00 KM 

 

U toku izrada idejnog rješenja i 
priprema tenderske dokumentacije 

8. 
Izgradnja parkinga na gradskom groblju i završetak objekta za 
vjerske potrebe. 

Gradsko groblje 

Izgradnja objekta za vjerske potrebe 
(preostali dio RiTE finanira) - 82.937,00 
KM (Opština Ugljevik svoj dio 
realizovala) 

Izgradnja parkinga na gradskom 
groblju– 39.927.76 KM (predračunska 
vrijednost) 

20%  - Opština Ugljevik cca- 10.000,00 
KM 

(80% - 20% je ugovorni odnos 
sufinansiranja) 

 

9. 
Izgradnja pješačke staze od raskrsnice u Novom Naselju ( sa 
uređenjem i osvetljenjem raskrsnice) na M-18 do centra Ugljevika 
uz ulicu Đure Bižića. 

MZ Novo Naselje 45.000,00 KM 
                                                           
U toku postupak JN 

10. 
Izgradnja javne rasvjete sa ugrađenim tajmerima i led sijalicama u 
Tutnjevcu,  Gligorevići, Krstići, Dubrave, Gajići Gornji, Petrovići-
Simići, i Stanivukovići. Ukupno 58 AB stubova. 

MZ Tutnjevac 30.000,00 KM 
U pripremi ponovno raspisivanje 
postupka JN 

11. Izgradnja javne rasvjete u mjesnim zajednicama D. Trnova, Više mjesnih zajednica 30.000,00 KM U pripremi ponovno raspisivanje 
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Mezgraja Gaj, Sjever i D. Zabrđe– 59 stubova. postupka JN 

12. Izgradnja javne rasvjete u MZ Tutnjevcu-Mitrovići, 40 stubova. MZ Tutnjevac 24.000,00 KM 
U pripremi ponovno raspisivanje 
postupka JN 

13. 
Izgradnja javne rasvjete u MZ Donje Zabrđe Petrovići-Plakalovići, 
20 stubova. 

MZ Donje Zabrđe 10.000,00 KM 
U pripremi ponovno raspisivanje 
postupka JN 

 IZGRADNjA OBJEKATA UKUPNO:          551.428,00 KM  

III REKONSTRUKCIJA MAKADAMSKIH PUTEVA 

1. Rekonstrukcija puta u MZ D. Trnovi, u dužini od 700 m, 3 m širine. MZ D. Trnova 27.000,00 KM 
                                                                 
U toku postupak JN 

2. 
Rekonstrukcija puta Sekulići – Rijeka u MZ Tutnjevac u dužini od 
1700 m, 3 m širine. 

MZ Tutnjevac 66.000,00 KM 
                                                               
U toku postupak JN 

3. 
Rekonstrukcija puta u MZ Ug. Selu – Maksimovići u dužini od 700  
m  i u MZ  D. Trnovi (Milijaši i Ćetkovići) u dužini od  1300  m. 

MZ Ug. Selo i MZ D. Trnova 30.000,00 KM 
                                                                  
U toku postupak JN 

REKONSTRUKCIJA MAKADAMSKIH  PUTEVA UKUPNO:    123.000,00 KM 

IV OSTALI KAPITALNI PROJEKTI 

1. 
Uređenje i opremanje nove sale SO-e u zgradi Opštinske uprave 
Ugljevik. 

MZ Ug. Centar 147.296,80 KM 
Urađeno idejno rješenje i glavni 
projekat. 

2. 

Kapitalni projekti koji će biti finansirani u sufinansiranju sa 
Ministarstvom za raseljene osobe i izbjeglice FBIH. 

 

MZ Janjari-Atmačići, MZ Srednja 
Trnova i MZ Glinje 

125.000,00 KM Budžet opštine 

Ukupna vrijednost projekata 250.000 
KM (50% Opština – 50% FBIH) – u 
toku priprema tenderske 
dokumentacije 

3. Sanacija fasade na objektu SŠC „Mihajlo Petrović Alas“ Ugljevik. MZ Ugljevik Centar 25.000,00 KM 
U toku priprema tenderske 
dokumentacije 

4. Nabavka opreme za gašenje požara za TVJ Ugljevik. 
Teritorijalna vatrogasna jedinica 

Ugljevik 
20.000,00 KM 

Dio opreme nabavljen, drugi dio će 
biti realizovan u 2019. godini. 

5. 
Adaptacija Mjesne kancelarije Opštinske uprave Ugljevik u D. 
Zabrđu.  

MZ D. Zabrđe 20.000,00 KM 
Analiza mogućih opcija adaptacije 
postojeće ili premještanja MK 

6. Rekonstrukcija i uređenje basket igrališta u D. Trnovi. MZ D. Trnova 10.000,00 KM U toku postupak JN 

7. Zamjena stolarije na objektu OŠ „Aleksa Šantić“ Ugljevik. MZ Ug. Centar 20.000,00 KM 
Projekat će biti sufinansiran sa 
Ministarstvom prosvjete i kulture RS. 

8. 
Kapitalni projekti koji se sufinansiraju sredstvima građana i 
neprofitnih organizacija u odnosu 70% - 30%. 

Više MZ 100.000,00 KM 
Dio projekata u postupku JN, dio u 
fazi pripreme tenderske 
dokumentacije 

9. Kapitalni projekti manje vrijednosti. Više MZ 115.000,00 KM 
Dio projekata realizovan, a dio u 
postupku JN. 

10. 
Uređenje izvorišta Lemenčište (zv. kraljeva česma), izgradnja 
bazena i sanacija česme koja je izgrađena po neredbi kralja 
Aleksandra Karađorđevića.  

MZ G. Trnova 35.000,00 KM 
U toku priprema tenderske 
dokumentacije 

OSTALI KAPITALNI PROJEKTI UKUPNO:         617.296.80 KM 

UKUPNA VRIJEDNOST PLANA KAPITALNIH ULAGANjA: 2.270.724,80 KM 
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PLAN KAPITALNIH ULAGANjA OPŠTINE UGLjEVIK - DOPUNA 

 

R. B 
NAZIV/OPIS PROJEKTA LOKACIJA  

VRIJEDNOST (procjena u 
KM sa PDV-om ) 

 

NAPOMENA 

1.  
Kapitalni projekti iz kreditnih sredstava. Više MZ-a 1.800.000,00 KM 

Projekti će biti detaljnije razrađeni Odlukom 
o kreditnom zaduženju i dopunom plana na 
martovskom zasjedanju. 

2.  Projekti kapitalnih ulaganja u skladu sa planom i projekcijom budžeta 
2019. i 2020. godine. 

Više MZ-a 800.000,00 KM 

Projekti će biti precizirani Dopunom plana 
na martovskom zasjedanju nakon 
prikupljanja prijedloga projekata MZ-a. 

3.  Arhitektnsko uređenje korita rijeke Janje – izgradnja pješačko-
biciklistike staze  

MZ Ugljevik-Centar i Prigradsko  200.000,00 KM 

Finansiranje iz kreditnih sredstava, projekat 
će biti obuhvaćen Odlukom o kreditnom 
zaduženju iz tačke 1. 

4.  
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - PPOV sa 
neophodnom infrastrukturom uz izgradnju glavnog kolektora od 
posrojećeg izliva u centru naselja do nove lokacije PPOV. 

Više MZ-a 4.400.000,00 KM 

Projekat se finansira kreditnim sredstvima 
EIB i grant sredstvima EU u okviru 
Programa „Vodovod i kanalizacija u RS“. 

5.  
Kapitalna ulaganja sa učešćem MZ-a i udruženja građana 70% : 30% Više MZ-a 350.000,00 KM 

 

6.  Izmještanje SN dalekovoda u okviru regulacije projekta „Uređenje 
korita rijeke Janje u Ugljeviku“  

MZ Ugljevik-Centar i Prigradsko 60.000,00 KM 
 

7.  Adaptacija i opremanje spomen sobe u Centru za kulturu Filip Višnjić 
u Ugljeviku. 

MZ Ugljevik-Centar 33.000,00 KM 
 

8.  
Adaptacija poslovnog objekta u ulici Svetog Save u Ugljeviku MZ Prigradsko 30.000,00 KM  

9.  
Nastavak izgradnje Lovačkog doma u Ugljeviku MZ Ugljevik-Centar 82.000,00 KM  

Ukupna vrijednost:   7.755.000,00 KM; 
 



Na osnovu člana 24. i člana 39. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
97/16) člana 11. Zakona o socijalnoj zaštiti Republike 
Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 37/12 
i 90/16), člana 24.i člana 37.stav 2.tačka 9. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 
7/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 
dana 22.02.2019.godine donosi 

O D L U K U 

o proširenim pravima iz socijalne zaštite 

 

I- OSNOVNE ODREDBE 

Član 1. 

Ovom Odlukom uređuju  se prava u oblasti socijalne 
zaštite koja nisu regulisana Zakonom o socijalnoj zaštiti 
Republike Srpske, a koja ostvaruju pojedinci i porodice 
u opštini Ugljevik, kao i visina, uslovi i način 
ostvarivanja tih prava (proširena prava). 

Član 2. 

Prava iz ove Odluke može ostvariti samo lice sa 
prebivalištem na području opštine Ugljevik, koje nema 
mogućnosti da ta prava ostvari po nekom drugom 
osnovu. 

Član 3. 

Prava iz ove Odluke su vezana za ličnost i ne mogu se 
nasleđivati, prenositi niti mogu biti predmet izvršenja. 

 

II- PROŠIRENA PRAVA 

Član 4. 

Proširena prava utvrđena ovom Odlukom su: 

1.Pravo na smještaj u sopstvenu porodicu; 

2.Pravo na smještaj u drugu porodicu; 

3.Pravo na troškove prevoza za djecu sa posebnim 

potrebama i djecu korisnika novčane pomoći; 

4.Pravo na troškove sahrane; 

5.Pravo na jednokratnu pomoć u naturi; 

 
1.PRAVO NA SMJEŠTAJ U SOPSTVENU PORODICU 

Član 5. 

(1) Pravo na smještaj u sopstvenu porodicu ima lice 

koje ispunjava uslove za smještaj u ustanovu 

socijalne zaštite u skladu sa Zakonom o socijalnoj 

zaštiti.  

(2) Naknada se utvrđuje u visini najviše do 50% 

cijene smještaja u ustanovu. 

(3) Posebni kriterijumi za ostvarivanje prava na 

smještaj u sopstvenu porodicu su: 

 Da se radi o licu koje ostvaruje pravo na dodatak 

za njegu i pomoć drugog lica u skladu sa 

zakonom o socijalnoj zaštiti; 

 Da lice nije uključeno u školovanje ili drugi oblik 

organizovanog zbrinjavanja u zajednici na teret 

budžetskih sredstava; 

 Da stručni tim Centra utvrdi postojanje potrebe za 

smještajem i adekvatno staranje u porodici. 

 
2. PRAVO NA SMJEŠTAJ U DRUGU PORODICU 

Član 6. 

(1) Pravo na smještaj u drugu porodicu ima lice koje 

ispunjava uslove za smještaj u ustanovu socijalne 

zaštite u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti. 

(2) Naknada se utvrđuje u visini do 50% cijene 

smještaja u ustanovu. 

(3) Posebni kriterijumi za ostvarivanje prava na 

smještaj u drugu porodicu su: 

 Da se radi o licu do 18 godina starosti; 

 Da se radi o licu čiji je razvoj ometen porodičnim 

prilikama; 

 Da se radi o licu sa poteškoćama u razvoju koje 

nema uslove da ostane u svojoj porodici i kada je 

to svrsihodnije radi čuvanja, vaspitanja, školovanja, 

osposobljavanja ili profesionalne rehabilitacije, dok 

traje potreba za ovim vidom zaštite, 

 Da stručni tim Centra utvrdi postojanje potrebe za 

smještajem i adekvatnost porodice u koju se lice 

smješta. 

 
 

3. PRAVO NA TROŠKOVE PREVOZA ZA DJECU 

SA POSEBNIM POTREBAMA I DJECU 

KORISNIKA NOVČANE POMOĆI 

Član 7. 

(1) Pravo na troškove prevoza imaju djeca sa 

posebnim potrebama i djeca korisnika novčane 

pomoći koja pohađaju osnovnu školu. 

(2) Naknada troškova prevoza iz prethodnog stava 

ovog člana odobrava se u visini važeće cijene 

mjesečne karte u javnom saobraćaju. 

(3) Kriterijumi za oostvarivanje prava na troškove 

prevoza su sledeći: 

 Da je djete sa posebnim potrebama ili djete iz 

porodice korisnika novčane pomoći; 

 Da je učenik redovno upisan u određeni razdred 

osnovne škole; 

 Da učenik redovno putuje  iz mjesta stanovanja i 

natrag, koristeći pri tome sredstva javnog 

prevoza, i 

 Da ne ostvaruje pravo na besplatan prevoz po 

nekom drugom osnovu. 

 

4. PRAVO NA TROŠKOVE SAHRANE 

Član 8. 

(1) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za troškove 

sahrane imaju srodnici korisnika novčane pomoći 

ili lica koja su izvršila sahranu korisnika novčane 

pomoći iz socijalne zaštite, lica smještenog u 

ustanovu socijalne zaštite ili hraniteljsku porodicu 

ili drugog lica koje nije imalo srodnika koji su po 

zakonu dužni da ga izdržavaju i nisu imala svoje 

imovine ili su je poklonili državi, iz koje bi se izmirili 

troškovi sahrane, ako to pravo ne mogu ostvariti po 

drugom osnovu. 

(2) Visina jednokratne novčane pomoći za troškove 

sahrane iznosi do visine najniže cijene sanduka sa 
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opremom, nadgrobnog natpisa, troškova prevoza, 

troškova smještaja u mrtvačnici i iskopa groba. 

 
5. PRAVO NA JEDNOKRATNU POMOĆ U NATURI 

 
Član 9. 

(1) Pravo na jednokratna pomoć u naturi mogu 

ostvariti lica koja se nađu u stanju socijalne 

potrebe, za koje Centar za socijalni rad procijeni da 

bi bilo cijeloshodnije i efikasnije od davanja 

jednokratne novčane pomoći. 

(2) Jednokratna pomoć u naturi se može sastojati  od 

paketa prehrambenih namjernica, sredstava za 

higijenu ili nekog predmeta koji je od 

egzistencionalne važnosti za to lice u datom 

momentu. 

(3) Jednokratna pomoć u naturi može se odobriti do 

visine iznosa jednokratne novčane naknade 

propisane Zakonom o socijalnoj zaštiti. 

III- POSTUPAK ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA 
PROŠIRENU SOCIJALNU ZAŠTITU 

 

Član 10. 

(1) Postupak za ostvarivanje prava iz ove Odluke 

pokreće se po zahtjevu lica koje se nalazi u stanju 

socijalne potrebe odnosno zakonskog zastupnika 

ili staratelja. 

(2) Centar za socijalni rad po službenoj dužnosti 

pokreće postupak za ostvarivanje prava 

propisanih ovom Odlukom uvijek kada na bilo koji 

način sazna o potrebi da se nekom licu pruži 

socijalna zaštita. 

Član 11. 

 

(1) O pravima iz ove Odluke u prvom stepenu rješava 

JU „Centar za socijalni rad Ugljevik“  a po 

postupku utvrđenom Zakonom o socijalnoj zaštiti i 

Zakonom o opštem upravnom postupku. 

(2)  Po žalbama protiv rješenja JU „Centra za 

socijalni rad Ugljevik“ o proširenom pravu iz 

socijalne zaštite iz ove Odluke rješava 

Ministarstvo nadležno za poslove socijalne 

zaštite. 

 

Član 12. 

(1) Sredstva za finansiranje prava utvrđenih ovom 

Odlukom obezbjeđuju se iz budžeta opštine 

Ugljevik. 

IV-PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Član 13. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u Službenom biltenu opštine Ugljevik. 

Član 14. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi 
Odluka broj 01-022-11/05 od 29.11.2005. godine. 

 

 
REPUBLIKA SRPSKA                                                                           
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                 

Broj:01-533-1/19                               PREDSJEDNIK SO-e                              

Datum: 22.02.2019.godine               Đoko Simić, profesor   

               

Na osnovu člana 22. stav 2. Zakona o stvarnim 
pravima („Službeni glasnik RS“ broj 124/08, 58/09, 
95/11,60/15 i 18/16), člana 39.stav 2. tačke 1. i 13. 
Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ 
broj 97/16) i člana 37. Statuta opštine 
Ugljevik(„Službeni glasnik opštine Ugljevik“ broj 7/17), 
Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 
22.02.2019.godine,  d o n o s i 

O D L U K U 

o dodjeli na korišćenje prostorija za potrebe JU 
Centra za socijalni rad Ugljevik 

 

Član 1. 

Ovom odlukom dodjeljuje se Javnoj ustanovi Centar za 
socijalni rad Ugljevik na privremeno korišćenje, do 
iznalaženja adekvatnijeg rješenja, bez naknade prostor 
odnosno nepokretnost označena kao k.č. broj 415/4, 
dvorište, površine od 358 m² i u istoj stambena zgrada, 
površine od 132 m² i k.č. broj 415/7, gradilište, površine 
od 490 m², upisane u List nepokretnosti broj 102.K.O. 
Ugljevik, a po z.k.stanju upisane u 3.K.ulošku broj 69. 
K.O.Ugljevik. 

                  

Član 2. 

Prostor iz člana 1.ove odluke će koristiti JU Centar za 
socijalni rad Ugljevik u onom obimu koji je potreban 
kako bi se u potpunosti ispunili uslovi predviđeni 
Pravilnikom o uslovima za osnivanje ustanove 
socijalne zaštite i obavljanju djelatnosti  socijalne 
zaštite („Službeni Glasnik RS“ broj 90/17),a u skladu sa 
mišljenjem Komisije koju imenuje nadležno 
Ministarstvo kako bi utvrdila ispunjenost uslova.  

 

Član 3. 

Neiskorišćene prostorije iz člana 1.ove odluke će 
koristiti JU dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik. 

Član 4. 

Pravo korišćenja predmetnog poslovnog prostora neće 
se evidentirati u katastarskoj i zemljišnoknjižnoj 
evidenciji. 

 

Član 5. 

Prostorije koje je koristio JU Centar za socijalni rad 
Ugljevik u poslovnoj zgradi na Trgu Draže Mihailovića 
broj 4, koristit će Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik, 
Agencija za razvoj MSP opštine Ugljevik, kao i drugi 
pravni subjekti  na prijednog Načelnika opštine. 

 

Član 6. 

Načelnik opštine će sa JU Centar za socijalni rad 
Ugljevik da zaključi ugovor o korišćenju poslovnih 
prostorija iz člana 1.ove odluke. 

 

 



16                                                                 SLUŽBENI BILTEN OPŠTINE UGLjEVIK – Broj 1                                             27.02.2019. 

 

Član 7. 

Stupanjem  na snagu ove odluke prestaje da važi 
Odluka o dodjeli na korišćenje objekta u Ugljeviku 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“ broj 11/18). 

 

Član 8. 

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA 

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                                       

Broj:01-374-4/19                            PREDSJEDNIK SO-e                 

Datum: 22.02.2019.godine           Đoko Simić, profesor  

 

Na  osnovu  člana 22. stava 2. Zakona o stvarnim 
pravima („Službeni glasnik RS“, broj 124/08, 3/09, 
58/09, 95/11, 60/15 i 18/16), člana  39. stav 2. tačke 2 i 
13 Zakona  o  lokalnoj  samoupravi („Službeni  glasnik  
Republike  Srpske“, broj 97/16),  člana 37. stav 2. 
tačke 2. i 13.  Statuta  opštine Ugljevik („Službeni  
glasnik  opštine Ugljevik“, broj: 7/17) i člana 5. Stav 1. 
Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom opštine 
koja se daje na upravljanje i korištenje drugim 
korisnicima („Službeni bilten ooštine Ugljevik“, broj 
3/18), Skupština  opštine  Ugljevik  na  sjednici  
održanoj  dana 22.02.2019.godine, donosi 

O  D  L  U  K  U 

O  DODJELI NA KORIŠĆENjE NEPOKRETNOSTI 
U K.O. KORENITA 

 

Član 1. 

 

Ovom odlukom dodjeljuje se na korišćenje Mjesnom 
udruženju penzionera Korenita bez naknade prostorija 
u Koreniti, čitaonica, u zgradi koja je izgrađena na 
parceli označenoj kao k.č. broj 295/1, upisana u 
Posjedovni list broj 226. K.O. Korenita.  

Mjesno udruženje penzionera Korenita prostoriju iz 
stava 1. ovog člana će  koristiti za okupljanje 
penzionera iz Korenite, kao i za sastanke Savjeta 
Mjesne zajednice, Lovačkog udruženja, političkih 
stranaka i drugih udruženja u skladu sa potrebama. 

 

Član 2. 

Mjesno udruženje penzionera Korenita se obavezuje 
da plaća troškove električne energije, komunalnih 
usluga i čišćenja. 

 

Član 3. 

 

Ovlašćuje se Načelnik opštine da sa Mjesnim 
udruženjem Korenita zaključi Ugovor o korišćenju 
prostorije kojim će biti regulisana prava i obaveze 
ugovornih strana u vezi sa korišćenjem prostora iz 
člana 1. ove Odluke. 

 

Član 4. 

 

Pravo korišćenja prostora neće se evidentirati u 
katastarskoj i zemljišnoknjižnoj evidenciji. 

 

 

Član 5. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik.“ 

 
REPUBLIKA SRPSKA                  

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                            

Broj:  01-374-5/19                              PREDSJEDNIK SO-e                                                                                

Datum, 22.02.2019.godine             Đoko Simić, profesor 

 

    Na osnovu člana 22. stava 2. i 23. stav 1. Zakona o 
stvarnim pravima („Službeni glasnik RS“, broj 124/08, 
3/09, 58/09 i 95/11), člana 39. stav 2. alineje 13. 
Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, 
broj 97/16) i člana 37. Stav 2. alineja 13. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni glasnik RS“, broj 7/17) 
Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 
22.02.2019. godine  d o n o s i  

O D L U K U 

O STICANjU SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA 

 

Član 1. 

 

Ovom Odlukom stiče se svojina na nepokretnostima 
označenim kao k.č. broj 217 zv.„Krčevina“, njiva 6 
klase, površine od 2020 m2, u istoj parceli njiva 5 klase 
površine od 2021 m2 , u istoj parceli voćnjak 1 klase 
površine od 2213 m2 i ustoj parceli šuma 3 klase 
površine od 1246 m2 upisane u Posjedovni list broj 52. 
K.O. Trnova Gornja, a po z.k. stanju cijeli suvlasnički 
dio u nekretninama upisanim u z.k. ulošku broj 158. 
K.O. Trnova Srpska na ime Perić Vilijama, sina Gojka 
iz Gornje Trnove.                          

Predmetne nekretnine iz prethodnog stava stiču se radi 
izgradnje kuće Filipa Višnjića u Gornjoj Trnovi. 

 

Član 2. 

 

Sticanje predmetne nepokretnosti realizovaće se 
Ugovorom o kupoprodaji za ukupan iznos od 30.000,00 
KM. 

Ostale troškove (notarske obrade) snosi Opština 
Ugljevik. 

Član 3. 

 

         Na predmetnim nekretninama ove odluke u  
Posjedovnom listu broj 52. K.O. Trnova Gornja izvršiće 
se upis pravo posjeda na gore navedenim parcelama u 
korist Opštine Ugljevik, a po z.k. stanju na cijelom 
suvlasničkom dijelu u z.k. ulošku broj 158. K.O. Trnova 
Srpska izvršiće se upis prava susvojine u korist opštine 
Ugljevik.  

 

Član 4. 

 

         Ovlašćuje se Načelnik opštine Ugljevik da na 
osnovu ove odluke zaključi Ugovor o kupoprodaji sa 
prodavcem, po prethodno pribavljenom pozitivnom 



27.02.2019. SLUŽBENI BILTEN OPŠTINE UGLjEVIK – Broj 1 17 

mišljenju Pravobranilaštva Republike Srpske, Sjedište 
zamjenika u Bijeljini. 

                                                                

Član 5.                                                                           

          Ova odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine 
Ugljevik“.  

 
REPUBLIKA SRPSKA                                                          

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                               

Broj: 01-475-84/18                           PREDSJEDNIK SO-e                                              

Datum, 22.02. 2019.  godine        Đoko Simić, profesor 

 

Na  osnovu  člana  39. stav 2. Zakona  o  lokalnoj  
samoupravi („Službeni  glasnik  Republike  Srpske“, 
broj: 97/16), člana 7. tačka 4. Zakona o komunalnim 
djelatnostima („Službeni glasnik RS“, broj 124/11 i 
100/17)  i  člana 37. stav 2.   Statuta  opštine Ugljevik 
(„Službeni  glasnik  opštine Ugljevik“, broj 7/17) 
Skupština  opštine  Ugljevik  na  sjednici  održanoj  
dana 22.02. 2019.  godine,   d o n o s i  

O  D  L  U  K  U 

O  PRENOSU PRAVA KORIŠTENjA IZGRAĐENOG 
VODOVODA U MEZGRAJI – ZASEOK GAJIĆI - 

ZELENOVIĆI 

 

Član 1. 

 

Ovom  Odlukom  Opština  Ugljevik prenosi na A.D. 
„KOMPRED“ Ugljevik pravo upravljanja, korišćenja i 
održavanja izgrađenog vodovoda u Mezgraji – Zaseok 
Gajići- Zelenovići koji se sastoji od bunara, potisnog 
voda,  bazena i sekundarnog voda sa 20 vodomjera. 

 

Član 2. 

 

 A.D. „Kompred“ Ugljevik se obavezuje da nakon 
prenosa vrši održavanje cjevovoda i objekata iz člana 
1. ove Odluke svojim sredstvima. 

 

Član 3. 

 

Akcionarskom društvu “Kompred“ Ugljevik daje se na 
upravljanje, korišćenje i održavanje cjevovoda i objekti 
iz člana 1. ove Odluke, bez naknade, na period od 20 
godina, a prava i obaveze između Opštine Ugljevik i 
A.D. „Kompred“ Ugljevik regulisati će se sporazumom.   

 

Član 4.            

   

Cijenu priključka za nove korisnike A.D. „Kompred“ 
Ugljevik naplaćivaće se u u skladu sa Odlukom o 
utvrđivanju visine naknade za proširivanje izvorišnih 
kapaciteta vodosnabdijevanja akcionarskog društva, a 
cijenu komunalne usluge isporuke vode utvrdiće 
akcionarsko društvo, na koje će saglasnost u  skladu 
sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, davati Skupština 
opštine. 

 

 

 

Član 5. 

 

Ovlašćuje  se  Načelnik  opštine  Ugljevik da imenuje 
komisiju  koja će utvrditi ukupnu vrijednost vodovoda, 
te  sa A.D. „Kompred“ Ugljevik sačiniti zapisnik o 
prenosu prava upravljanja, korišćenja i održavanja na 
cjevovodima i objektima iz člana 1. ove odluke. 

 

Član 6. 

 

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  dana  
objavljivanja  u  „Službenom biltenu  opštine  Ugljevik“. 

 

 
REPUBLIKA SRPSKA                                                                
SKUPŠTINA  OPŠTINE UGLjEVIK                               

Broj:01-370-12/19                           PREDSJEDNIK SO-e 

Datum, 22.02. 2019. godine           Đoko Simić, profesor 

 

Na osnovu člana 80. stav 4. Zakona o uređenju 
prostora i građenju („Službeni glasnik Republike 
Srpske“ broj 40/13 i 106/15),  člana 39. stav 2. alineja 
2. Zakona o lokalnoj samoupravi „Službeni glasnik RS“, 
broj 97/16), člana 39. Odluke o uređenju prostora i 
građevinskom zemljištu („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 4/14) i člana 37. stav 2. alineja 2. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 
7/17) Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 
dana 22.02.2019.god., donosi  

O D L U K U 

O ODREĐIVANjU PROSJEČNE KONAČNE 
GRAĐEVINSKE CIJENE m2 KORISNE POVRŠINE 
STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA U 2018. 

GODINI  

 

Član 1. 

 

Ovom odlukom utvrđuje se prosječna konačna 
građevinska cijena  jednog kvadratnog metra korisne 
površine stambenog i poslovnog prostora u 2018. 
godini na području Opštine Ugljevik, kao osnovica za 
izračunavanje visine naknade za rentu.  

 

Član 2. 

 

Prosječna konačna građevinska cijena m2 korisne 
površine stambenog i poslovnog prostora na području 
Opštine Ugljevik u 2018. godini iznosi 579,00 KM. 

 

Član 3. 

 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi 
Odluka o određivanju prosječne konačne građevinske 
cijene m2 korisne površine stambenog i poslovnog 
prostora u 2017. godini („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“ broj 3/18). 
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Član 4. 

 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA                                                                

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                   

Broj: 01-372-32/19                            PREDSJEDNIK SO-e                                                         

Datum, 22.02.2019.godine            Đoko Simić, profesor 

 

Na osnovu člana 39. stav 2. alineja 2. Zakona o 
lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 
Srpske“, broj: 97/16),  člana 73.  stav 2. Glave III-
Građevinsko zemljište, poglavlje 3. Renta i naknada 
za troškove uređenja gradskog građevinskog 
zemljišta Zakona o uređenju prostora i građenju 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“,broj: 40/13 i 
106/15),  člana 27. Odluke o uređenju prostora i 
građevinskom zemljištu Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 4/14), te člana 37. Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17), 
Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 
22.02.2019. godine,   donosi 

O D L U K U 

o visini naknade za troškove uređenja gradskog 
građevinskog zemljišta  

 

 

Član 1. 

 

Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade za 
troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta 
za 1m2 korisne površine objekta u skladu sa zonama 
gradskog građevinskog zemljišta, prema 
sprovedbenim dokumentima prostornog uređenja 
Opštine Ugljevik. 

 

Član 2. 

 

             (1) Ukupni troškovi opremanja gradskog 
građevinskog zemljišta izračunati prema odredbama 
Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni 
glasnik Republike Srpske“,broj: 40/13 i 106/15) za 
zemljište u obuhvatu sprovedbenih dokumenata 
prostornog uređenja Opštine Ugljevik iznose 32,50 
KM/m2. 

(2) Troškovi pripremanja gradskog građevinskog 
zemljišta obračunati prema odredbama Zakona o 
uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik 
Republike Srpske“, broj: 40/13 i 106/15)  iznose  17,50 
KM/m2.  

 

Član 3. 

(1) Visina naknade za troškove uređenja gradskog 
građevinskog zemljišta obračunava se i plaća u 
iznosima obračunatim na ime opremanja i pripremanja 
zemljišta iskazanim u prethodnom članu ove Odluke i 
određuje se u zavisnosti od namjene objekta koji se na 
tom zemljištu gradi, množenjem koeficijentima kako je 
opisano u tabeli i to:  

(2) Visina naknade za troškove uređenja gradskog 
građevinskog zemljišta za objekte u kojima se 
održavaju vjerski obredi i objekata vjerskih zajednica 
obračunava se kao naknade za troškove uređenja 
gradskog građevinskog zemljišta za objekte javne 
namjene.  

(3) Visina naknade za troškove uređenja građevinskog 
zemljišta u industrijskoj zoni obračunava se i plaća u 
iznosima obračunatim na ime opremanja i pripremanja 
zemljišta iskazanim u prethodnom članu ove Odluke i 
određuje se, množenjem koeficijentima kako je opisano 
u tabeli i to: 
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Član 4. 

 

Visina naknade za troškove uređenja gradskog 
građevinskog zemljišta iz prethodnog člana 
primjenjivaće se do donošenja Odluke o detaljnom 
planerskom predmjeru i predračunu radova komunalne 
i druge javne infrastrukture i ukupnih površina objekata 
planiranih sprovedbenim dokumentima prostornog 
uređenja. 

 

Član 5.        

       

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA                                                                  

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                    

Broj:01-475-12/19                                PREDSJEDNIK SO-e                                           

Datum, 22.02.2019.godine              Đoko Simić, profesor 

 

Na  osnovu  člana  39. stav 2. Zakona  o  lokalnoj  
samoupravi („Službeni  glasnik  Republike  Srpske“, 
broj: 97/16)  i  člana 37. stav 2. Statuta  opštine 
Ugljevik („Službeni  glasnik  opštine Ugljevik“, broj 
7/17) Skupština  opštine  Ugljevik  na  sjednici  
održanoj  dana 22.02.2019.godine, donosi  

O  D  L  U  K  U 
 

Član 1. 

 

Ovom  Odlukom  oslobađa se Petrović Milorad, sin 
Veljka iz Bijeljine, plaćanja duga za zakup gradskog 
građevinskog zemljišta za lokaciju broj 8. u iznosu od 
1.128,62 KM.  

Član 2. 

 

 Zadužuje se Odjeljenje za finasije Opštinske uprave 
Ugljevik da na osnovu ove odluke izvrši otpis 
potraživanja gore imenovanom zakupcu. 

 

Član 3. 

 

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  dana  
objavljivanja  u  „Službenom biltenu  opštine  Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA                                                                        

SKUPŠTINA  OPŠTINE UGLjEVIK                              

Broj:01- 475-52/18                           PREDSJEDNIK SO-e                                                                   

Datum, 22.02.2019.godine               Đoko Simić,profesor 

 

 Na osnovu člana 2. 12. stav 5.  Izbornog zakona 
Bih,(,,Službeni glasnik BiH,, broj : 23/01, 7/02. 9/02, 
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 
31/16), Uputstva o utvrđivanju kvlifikacija, broja i 
imenovanju članova opštinske izborne komisije  
osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini 
(Službeni glasnik BiH, - Prećišćen tekst, broj 29/18) i 
člana 37. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten 
Opštine Ugljevik,, 7/17)  Skupština opšine Ugljevik  na 
sjednici održanoj, 22.02. 2019.  godine  donosi   

 

ODLUKU 

O raspisivanju  javnog oglasa za imenovanje člana 
Opštinske izborne komisije  Ugljevik 

 

Član 1. 

 

I- Raspisuje se javni oglas za  imenovanje   jednog 
člana Opštinske izborne komisije  Ugljevik. 

Sastav izborne komisije  treba biti multietničan, tako da 
odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, 
uključujući i ostale, u izbornoj jedinici za koju se organ 
nadležan za provođenje izbora osniva, vodeći računa o 
posljednjem popisu stanovništva provedenom na 
državnom nivou. 

U sastavu Opštinske izborne komisije  nastojaće se 
obezbijediti da broj članova manje zastupljenog pola 
bude najmanje 1/3 od ukupnog broja članova.  

 Nadležnost Opštinske izborne komisije  je utvrđena  
članom  2.13. Izbornog zakona BiH, članom 18. 
Izbornog zakona Republike  Srpske  i odgovarajućim 
podzakonskim propisima. 

 

II- Član Opštinske Izborne komisije ne zasniva radni 
odnos.  

III- Mandat člana Opštinske izborne komisije  traje 
sedam godina  i počinje teći od dana davanja 
saglasnosti Centralne izborne Komisije na Rješenje o 
imenovanju člana Opštinske izborne komisije, 
doneseno od strane Skupštine opštine Ugljevik. 

 IV- Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:   

  

                    - da je lice sa  pravom glasa 

 - da je lice sa odgovarajućom stručnom spremom  i 
                iskustvom u sprovođenju  izbora 

 Za člana komisije ne može biti imenovano lice:  

1. koje se ne može kandidovati u smislu odredbi 
članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona, 
2. koje je član najvišeg izvršno-političkog organa 
političke stranke ili koalicije (predsjednik, 
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potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog 
odbora ili glavnog  odbora), 
3. koje je nosilac izabranog mandata ili je član 
izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima  
predviđenim članom 2.12 stav  (4) Izbornog zakona, 
4. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti,  
5. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja 
težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je 
lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući 
od dana pravosnažnosti odluke, 

 

        V- Posebni uslovi:  

- da ima prebivalište u opštini Ugljevik, (izuzetno, član 
izborne komisije može biti lice sa prebivalištem iz 
druge opštine, ukoliko nema kandidata sa 
prebivalištem u opštini Ugljevik koji ispunjavaju 
uslove tražene javnim oglasom)   

- da ima završen  fakultet,  VII/1 stepen  spreme  ili  
završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa 
najmanje 180 ETCS i 

- da posjeduje iskustvo u sprovođenju izbora,   
 

Pod iskustvom u sprovođenju izbora podrazumjeva se:  

 a) članstvo u izbornoj komisiji  

 b) članstvo u biračkom odboru na izborima 
obuhvaćenim Izbornim zakonom   BiH  

Izuzetno član izborne komisije može biti lice koje ima 
VII/1 stepen stručne spreme, završenpravni fakultet, 
odnosno završen pravni fakultet bolonjskog sistema 
studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova, bez 
izbornog iskustva u sprovođenju izbora. 

       VI- Potrebna dokumenta:  

Uz prijavu na  javni oglas kandidati su dužni priložiti 
dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova: 

1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 

2. izvod iz matične knjige rođenih, 

3. dokaz o prebivalištu na području Opštine Ugljevik, 
(ne stariji od 6 mjeseci), 

4. ovjerena kopija diplome o završenoj školi, 

5. dokaz o posjedovanju  iskustva u sprovođenju 
izbora, 

 6. svojeručno potpisana  i ovjerena  izjava  o 
nacionalnoj pripadnosti  

7.svojeručno potpisana  i ovjerena lična izjava  da ne 
postoje smetnje  iz člana 2.  3.  Izbornog zakona. 

        

        VII-Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana 
objavljivanja javnog oglasa u ,,Službenom glasniku RS 
i dnevnom listu ,,EuroBlic,,. Ako javni oglas ne bude 
objavljen istovremeno, rok će se računati od dana 
poslednjeg objavljivanja. 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u 
razmatranje. 

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na 
adresu: Opštinska uprava Ugljevik, Trg Draže 
Mihailovića br. 1., sa naznakom ,,Komisija za izbor 
člana OIK,,. 

 

Član 2. 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se  posebna 
Komisija koju imenuje Skupština opštine  u skladu sa 
Zakonom o ministarskim vladinim i drugim 
imenovanjima.  

Član 3. 

 

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u ,,Službenom biltenu Opštine Ugljevik,,.  

 

 
REPUBLIKA SRPSKA                                                                     

SKUPŠTINA OPŠTINE                                                                                             

Broj:01-111-17/19                       PREDSJEDNIK SO-e                                                                      

Datum: 22.02.2019. godine        Đoko Simić, profesor 

 

Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(,,Službeni glasnik Republike Srpske,, broj: 97/16), i 
člana 37. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten 
Opštine Ugljevik, broj: 7/17) Skupština opštine Ugljevik 
na sjednici održanoj, 22.02.2019. godine, d o n o s i 

R J E Š E Nj E 

O IMENOVANjU KOMISIJE ZA IZBOR ČLANA 
OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE 

 

1.Imenuje se Komisija za izbor člana Opštinske izborne 
komisije Ugljevik, u sastavu: 

   1.  Gordana Tekić, predsjednik 

   2.  Srđan Ristić,  član 

   3.  Tanja Sekulić,  član  

   4.  Marko Tomić, član 

     5.  Tijana Džino,  član 

2.Zadatak Komisije iz tačke 1. Rješenja je da u skladu 
sa odredbama Izbornog zakona sprovede postupak 
izbora člana Opštinske izborne komisije Ugljevik. 

3.Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u ,,Službenom biltenu Opštine Ugljevik,,. 

   
REPUBLIKA SRPSKA                                                                     

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                          

Broj: 01-111-18/19                         PREDSJEDNIK SO-e                                                                  

Datum, 22.02.2019 godine            Đoko Simić, profesor 

 

Na osnovu člana 39. stav 2. tačka 33. Zakona o 
lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 
Srpske“, broj: 97/16), člana 16. stav 6. Zakona o 
sistemu javnih službi (,,Službeni glasnik Republike 
Srpske,, broj 68/07, 109/12 i 44/16), i člana 37. Statuta 
opštine Ugljevik (,,Službeni bilten opštine Ugljevik,, 
broj: 7/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici 
održanoj, 22.02.2019. godine, donosi 
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R J E Š E Nj E 

o razrješenju  članova Upravnog odbora JU Dječiji 
vrtić ,,Duško Radović,, Ugljevik 

 

 1. Zorica Ilić, i Aleksandra Bogićević razrješavaju se 
dužnosti članova Upravnog odbora JU Dječiji vrtić 
,,Duško Radović,, Ugljevik, zbog podnošenja ostavki. 

 

2. Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u ,,Službenom biltenu opštine Ugljevik. 
 

REPUBLIKA SRPSKA 

SKPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                

Broj:01-111-19/19.                               PREDSJEDNIK SO-e                                               

Datum, 22.02.2019. godine              Đoko Simić, profesor                                                                  

 

Na osnovu člana Na osnovu člana 39. stav 2. tačka 
33. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik 
Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 16. stav 6. 
Zakona o sistemu javnih službi (,,Službeni glasnik 
Republike Srpske,, broj 68/07, 109/12 i 44/16), Odluke 
o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje organa 
upravljanja u preduzećima i ustanovama čiji je osnivač 
Skupština opštine Ugljevik, (,,Službeni bilten opštine 
Ugljevik,, broj 3/04, 5/05, 11/07 i 3/14) i člana 37. 
Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten opštine 
Ugljevik,, broj: 7/17), Skupština opštine Ugljevik na 
sjednici održanoj,22.02. 2019. godine, donosi 

R J E Š E Nj E 

o imenovanju dva člana Upravnog odbora  

JU Dječiji vrtić ,,Duško Radović,, Ugljevik 

 

1.Za članove   Upravnog odbora JU Dječiji vrtić 
,,Duško Radović,, Ugljevik imenuju se: 

        1. Marko Tomić, predsjednik 

       2. Tijana Džino, član           

    

2. Imenovanje članova Upravnog  odbora vrši se na 
period od četiri godine. 

3. Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u ,,Službenom biltenu opštine Ugljevik“. 

Obrazloženje 

 Članom 39. stav 2. tačka 33. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasink Republike Srpske“, broj: 
97/16) i članom 16. stav 6. Zakona o sistemu javnih službi 
(‘’Službeni glasnik Republike Srpske’’, broj: 68/07, 109/12 
i 44/16) propisano je da Upravni odbor ustanove čiji je 
osnivač ili suosnivač jedinica lokalne samouprave imenuje 
i razrješava skupština opštine,  na prijedlog načelnika 
opštine,  nakon sprovedenog postupka javne 
konkurencije.  

 Skupština opštine Ugljevik, je na sjednici od 
18.12.2018. godine donijela Odluku o raspisivanju javnog 
konkursa  kako bi se popunio upražnjeni upravni odbor JU 
Dječiji vrtić ,,Duško Radović,, Ugljevik. 

Nakon provedene procedure koja je podrazumjevala 
pregledanje  prijava koje su stigle u propisanom roku i   
obavljanja intervjua sa kandidatima, Komisija za izbor i 
imenovanje sačinila Rang listu kandidata i istu dostavila 

Načelniku opštine, koji je u skladu sa  članom 16. stav 6. 
Zakona o sistemu javnih službi, Skupštini  dostavio  
prijedlog da se za članove Upravnih odbora, imenuju gore 
navedena lica, te je nakon provedenog postupka glasanja 
riješeno kao u dispozitivu.  

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku, te protiv 
njega nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni 
spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Bijeljini u roku 
od 30 dana od dana dostavljanja rješenja.  
 

REPUBLIKA SRPSKA 

SKPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                           

Broj:01-111-20/19.                                PREDSJEDNIK SO-e                                                 

Datum, 22.02.2019.  godine              Đoko Simić, profesor                                                                                                   

 

Na osnovu člana 39. stav (2) tačka 11) Zakona o 
lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 
Srpske“, broj  97/16) i člana 37. stav (2) tačka 11) 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik, broj 7/17) i Zaključka Skupštine opštine 
Ugljevik broj: 01-370-140/18 od 13.12.2018. godine 
Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 
22.02. 2019. godine   

  d o n o s i  

R J E Š E Nj E 

O davanju saglasnosti na cijene vode, naknade 
za korištenje fekalne kanalizacije i odvoza komunalnog 

otpada 

 

 

Član 1. 

 

Daje se A.D. „KOMPRED“ Ugljevik saglasnost na 
cijene vode, naknade za korišćenje fekalne kanalizacije 
i odvoza komunalnog otpada i to :  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

R. 

br 

 

VRSTA USLUGA 

 

Jed. 

mj. 

Cijena 

 u KM 

bez PDV-a 

I V O D A  

 1. SEKTOR STANOVNIŠTVA m
3
 1,00 

2. SEKTOR PRIVREDE m
3 

2,52 

3. SEKTOR JAVNE POTROŠNjE m
3 

1,80 

KORIŠTENjE FEKALNE 
KANALIZACIJE   

  

 1. SEKTOR STANOVNIŠTVA m
3 

0,30 

II 2. SEKTOR PRIVREDE m
3 

0,84
 

 3. SEKTOR JAVNE POTROŠNjE m
3 

0,70 



(mjesečna naknada, naknada po kontejneru i naknada po pozivu za vanredan odvoz) 

Red 

Br 
 

Korisnici 

Cijena u KM bez PDV-a Cijena u KM sa PDV-om 

1.  

Domaćinstva  

1 član   6,41   7,50 

2 člana   7,86   9,20 

3,4 člana i više 10,00 11,70 

2. Domaćinstva u kojima se povremeno boravi 5,00 5,80 
3. Domaćinstva u individualnom stanovanju – seosko područje, 

odvoz otpada i pepela u periodu grejne sezone od 15.10. do 
15.04. 

 

13,42 

 

15,70 

4. Obdaništa, Crveni krst 10,00 11,70 
5. Područna odjeljenja Osovnih škola   12,82 15,00 
6. Fond PiO, zanatske radnje, auto-škole, knjigovodstveni biroi, 

političke stranke, manje prodavnice, manje prodavnice auto 
dijelova, kiosci, kozmetički saloni, agencije, Sportsko rekreativni 
centar – kancelarija, kancelarije (notari, advokati, intelektualne 
usluge i druge slične)  i slično 

 

 

11,00 

 

 

12,87 

7. Osiguranja (bez tehničkog pregleda), prodavnice mješovite robe, 
butici,parfimerije, frizerski saloni, cvjećare, fotokopirnice, 
komisioni, zlatare, teretane,  dječije igraonice i slično 

 

 

15,04 

 

 

17,60 
8. Veće prodavnice auto dijelova, prodavnice elektro materijala, 

gvožđare, manje samoposluge, kamenorezci, manji bifei, manji 
kafići, pekarske radnje, knjižare, veterinarske stanice, 
biblioteke,roštiljnice, pečenjare, mesare, radnje brze hrane, 
vulkanizerske radnje, osiguranje (sa tehničkim pregledom), 
Centar za socijalni rad, Filijala zdravstvenog osiguranja, katastar, 
gruntovnica i slično 

 

 

 

20,00 

 

 

 

23,40 

9. Ljekarske ordinacije, saloni namještaja, mikrokreditne 
organizacije, i slično. 

 

30,00 

 

35,10 
10.   Poljoprivredne apoteke, picerije, restorani, disko klubovi, veći 

bifei, veći kafići i slično 
 

40,00 

 

46,80 
11. Autobuska stanica, manje benzinske pumpe , Vatrogasci, veći 

marketi slično 
50,00 58,50 

12. Centar za kulturu, i slično 60,00 70,20 
13. Veće benzinske pumpe, svečani saloni, stovarišta,isturena 

odjeljenja fakulteta i slično,  
 85,47 100,00 

14. Policijska stanica, Preduzeća za Telekomunikacije, Preduzeće 
za poštanski saobraćaj, Sportske sale, Bazeni i slično, apoteke, 
kladionice, kockarnice, banke i slično 

 

100,00 

 

117,00 

15. Elektrodistribucija, Osnovne škole, Sportski stadioni i slično 149,57 175,00 
16. Srednja škola, Dom zdravlja i slično 220,00 257,40 
17. Megamarketi i slično 250,00 292,50 
18. Opština,Fakulteti,Hotel i slično 300,00 351,00 

19. Rudnik i Termoelektrana i slični veliki privredni subjekti 
(kontinuirani odvoz po kontejneru)  – kontejner od 5 m

3
 

 

  60,00 

 

  70,20 
20. Vanredni odvoz otpada (po pozivu) - mali kontejner  

od 1.1 m
3
 

  40,00   46,80 

21. Vanredni odvoz otpada (po pozivu) -  veliki kontejner  

od 5 m
3
 

100,00 117,00 

22. Vanredni odvoz otpada (po pozivu) -  veliki kontejner 

 od 7 m
3
 

140,00 163,80 

 
 

 



Član 2. 

 

Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“, a 
cjenovnik usluga primjenjivaće se od 01.05.2019. 
godine. 

 

O b r a z l o ž e nje   

 

A.D. "Kompred" Ugljevik obratio se Skupštini 
opštine Ugljevik zahtjevom za davanje saglasnosti na 
cijene vode, korištenje fekalne kanalizacije i odvoza 
komunalnog otpada uz koji je dostavljen cjenovnik 
usluga. U zahtjevu ističe da zbog potrebe 
usaglašavanja i izjednačavanja cijena komunalnih 
usluga, te zbog povećanih troškova pružanja istih, 
obraća se SO-e Ugljevik za davanje saglasnosti na 
novi cjenovnik o pružanju komunalnih usluga.  U dijelu 
koji se odnosi na isporuku vode novim cjenovnikom 
izjednačena je cijena vode za gradski i seoske 
vodovode. U dijelu cjenovnika koji se odnosi na 
sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, takođe 
napravljen je jedinstven model naplate za sve korisnike 
na području Opštine Ugljevik, a koji za osnovu prilikom 
obračuna ima broj članova domaćinstva korisnika.  

Prilikom predlaganja novog cjenovnika Uprava 
preduzeća imala je za cilj da izjednači cijene 
komunalnih usluga za sve korisnike na području 
Opštine Ugljevik. Takođe, jedan od razloga korekcije 
cijena komunalnih usluga jesu i povećani troškovi 
pružanja istih,  počevši od povećanja cijene goriva i 
ostalih energenata do povećanja cijene deponovanja 
komunalnog otpada. 

 
REPUBLIKA SRPSKA                                                              

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK              

Broj: 01-38-2/19                                  PREDSJEDNIK SO-e                                            

Datum,22.02.2019.godine            Đoko Simić,    profesor 

Na osnovu člana 15. i 16. Zakona o zaštiti stanovništva 
od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike 
Srpske", broj 90/17), člana 39. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 
97/16) i člana 37. Statuta opštine Ugljevik (''Službeni 
bilten opštine Ugljevik'', broj:7/17), Skupština opštine 
Ugljevik na sjednici održanoj dana 22.02. 2019. godine, 
donosi 

PROGRAM MJERA 

sistematske preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i 
deratizacije 

I-OSNOVNE ODREDBE 

Član 1. 

Ovim Programom, uređuje se provođenje opštih i 
preventivnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i 
deratizacije na području opštine Ugljevik (u daljem 
tekstu: DDD) - da bi se zaštitilo stanovništvo od pojave 
i širenja zaraznih bolesti; kao i način i kontrola 

provođenja, podnošenje izvještaja nakon provedenih 
preventivnih mjera, te način finansiranja. 

Član 2. 

(1) DDD se provodi radi sprečavanja i suzbijanja 
patogenih mikroorganizama, štetnih insekata i štetnih 
glodara, čije je planirano, organizovano, pravovremeno 
i sistematsko suzbijanje mjerama, dezinsekcije i 
deratizacije od javno - zdravstvenog značaja za opštinu 
Ugljevik. 

(2) DDD se provodi u skladu sa Programom mjera i 
Planom mjera preventivne i obavezne i preventivne 
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području 
opštine Ugljevik (u daljem tekstu: Program mjera). 

II - DDD 

Član 3. 

Izvršilac DDD je najpovoljniji izvođač u skladu sa 
Zakonom o javnim nabavkama, a mogu je obavljati 
zdravstvene ustanove i druga pravna lica koja 
ispunjavaju propisane uslove koje ispunjavaju uslove u 
pogledu stručnog kadra, opreme ,uređaja i sredstava. 

Za preventivnu DDD mogu se koristiti samo insekticidi i 
rodenticidi koji su propisno registrovani ,i koji imaju 
odobrenje Ministartva zdravlja  da su upisani u registar 
biocidnih sredstava za upotrebu i objavljeni na veb 
stranici Ministarstva zdravlja. 

Član 4. 

(1) Obavezno sprovođenje DDD  obuhvata: 
(2) Objekte za snadbijevanje vodom za piće, javne 

površine u naseljenim mjestima, objekte za 
proizvodnju i promet hrane i predmete opšte 
upotrebe, te sirovine za njihovu proizvodnju, 
odnosno sredstva namijenjena za njihov prevoz, 
objekte  i prostorije  za odlaganje otpadnih 
materija, objekte zdravstvenih ustanova, sportsko 
rekreativni objekti, objekti za njegu i uljepšavanje, 
vjerski objekti, groblja,objekte i sredstva javnog 
saobraćaja, stambene objekte i dvorišta, vozilima, 
opremi, priboru i uređajima za sakupljanje i prevoz 
smeća, javna kupatila, javni sanitarni čvorovi, 
mjesta javnog okupljanja i zadržavanja ljudi i ostale 
objekte privrednih društava, drugih pravnih lica i 
fizičkih lica. 

(2)Obavezna sistematska preventivna deratizacija 
na području opštine Ugljevik vrši se najmanje dva puta 
godišnje, u svim objektima i prostorima iz člana 4.stav 
1. ovog programa, i to kao proljećna i jesenja. 

(3) Preventivna dezinsekcija obavlja se minimalno dva 
puta godišnje, a u slučaju povećanog razmnožavanja 
štetnih insekata ili po nalogu zdravstvenog inspektora, i 
više puta u toku godine. 
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(4) Preventivna dezinfekcija, u skladu sa 
Zakonom,obavezno se vrši prije: 

- Prije prve upotrebe objekta,površina i predmeta 
nakon dužeg nekorištenja objekta  

-Nakon više ponavljanja neodgovarajućih laboratoriskih 
nalaza o ispitivanju mikrobiološke čistoće. 

Član 5. 

DDD  mjere se mogu vršiti samo sredstvima čiji je 
promet dozvoljen na području Republike Srpske-koji 
posjeduju odobrenje za upotrbu od strane Ministarstva 
tdravlja, a koja imaju toksikološku ocjenu i ocjenu 
efikasnosti za navedene svrhe. 

Član 6. 

(1) Ovlašćeni izvođač DDD - prije početka provođenja 
planiranih i programiranih preventivnih mjera, dužan je 
obavijestiti građane, privredna društva, ustanove, 
preduzetnike i druga pravna lica o vremenu i načinu 
izvođenja, sa svim potrebnim uputstvima za zaštitu, a 
putem sredstava javnog informisanja,ili plakatianjem-
dijeljenjem letaka, i to pet dana prije početka izvođenja 
DDD. 

(2) Uputstva za zaštitu moraju sadržavati: 

- opšte mjere predostrožnosti i sigurnosti; 

- potrebne mjere za zaštitu građana; 

- opšte mjere za zaštitu domaćih životinja; 

- postupak pripreme terena za izvođenje DDD. 

(3) Izvođač DDD dužan je - po svakoj provedenoj DDD, 
izdati potvrdu na licu mjesta.  

(4) Izvođač je dužan najkasnije u roku od 10 dana 
dostaviti Izvještaj o provedenoj DDD.i potvdu o 
uspješnosti obavljene DDD. 

III - FINANSIRANjE DDD 

Član 7. 

(1) Troškove provođenja i finansiranja DDD snose: 

-za vodotoke, školske, predškolske, zdravstvene, 
vjerske objekte, domove kulture, čitaonice, crveni krst, 
sportske i socijalne ustanove, zelene površine 
gradskog mikroreona, te druge objekte ili prostorije 
kojima gazduje opština -snosi Opština Ugljevik; 

- za  gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu i 
vozila za odvoz smeća,te kontejnere i šahtove  - snosi 
AD „Kompred“Ugljevik. 

(2) Za sve druge poslovne objekte, površine ili 
prevozna sredstva  – snose vlasnici objekata, površina 
ili prevoznih sredstava. 

Član 8. 

Svi obveznici DDD, i druga lica, su dužni da 
izvođačima omoguće pristup u sve objekte i površine 
kojima upravljaju i da daju potrebna obavještenja, te 
pruže pomoć prilikom izvođenja radova. Primjena 
insekticida u proizvodnim poslovnim  prostorijama ne 
smije se provoditi tokom radnog proizvodnog procesa, 
kako ne bi došlo do komtaminacije hrane i ugrožavanja 
života i zdravlja zaposlenih. 

Poslovne prostorije u kojima se vrši dezinsekcija, 
provedena prskanjem, raspršivanjem, zamaglivanjem, 
mogu se ponovo koristiti nakon isteka radne karence 
predviđene za insekticide koji su upotrijebljeni. 

Preventivna dezinfekcija u školama i vrtićima u čijem 
sastavu su i kuhinje, vrši se uglavnom petkom po 
odlasku djece, zbog ostvarivanja dovoljno duge 
ekspozicije insekticida na tretiranim površinama(bez 
pranja) radi što efikasijeg uništavanja mikroorganizama 
koji su uzročnici mnogih zaraznih bolesti. Svi obveznici 
su dužni slijediti dalje  upute Izvođača DDD. 

IV- NADZOR 

Član 9. 

(1) Nadzor nad izvođenjem DDD vrši zdravstveni 
inspektor. 

(2) Zdravstveni inspektor je ovlašćen da: 

1) Naredi provođenje dezinfekcije, dezinsekcije i 
deratizacije, 

2) Ima pravo zabraniti ili obustaviti vršenje radova - 
ukoliko utvrdi da nisu preduzete mjere zaštite ljudi i 
domaćih životinja, ili da sredstvima kojima se vrši DDD 
ne rukuju stručni radnici, ili da navedene poslove vrši 
neovlašteno lice-ustanova, ili da se izvođači ne 
pridržavaju propisanih uslova DDC i ugovornih 
obaveza, kao i obaveza koje proističu iz ovog 
programa. 

(3) Institut za javno zdravstvo vrši stručni nadzor nad 
izvođenjem DDD - kao opštim i posebnim mjerama za 
sprečavanje i suzbijanje daljeg širenja zaraznih 
bolesti,daje upute i savjete za izvođenje DDD, i 
obrazuje komisiju koja vrši ocjenu uspješnosti izvršenih 
DDD radnji. 
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V - KAZNENE ODREDBE 

Član 10. 

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 10.000,00 
kazniće se za prekršaj zdravstvena ustanova ako 
postupi suprotno odredbama članu 3. 

(2) Novčanom kaznom od 200,00 KM  do 2.000,00 KM 
kazniće se za prekršaj iz stava 1.ovog člana odgovorno 
lice u zdravstvenoj ustanovi. 

Član 11. 

(1) Novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 10.000,00 
kazniće se za prekršaj pravno lice ili preduzetnik koji 
obavlja poslovnu djelatnost ako: 

1) postupi suprotno odredbama člana 3. 

2) postupi suprotno odredbama člana 4. 

3) postupi suprotno odredbama člana 5. 

4) postupi suprotno odredbama člana 6. 

(2) Novčanom kaznom od 150,00 KM  do 1.500,00 KM 
kazniće se za prekršaj iz stava 1.ovog člana odgovorno 
lice u pravnom licu. 

(3) za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se 
preduzetnik novčanom kaznom od 500,00 KM do 
5.000,00 KM 

VI-ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 12. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u  „Službenom biltenu opštine  Ugljevik“. 

REPUBLIKA SRPSKA                                                                     
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK             

Broj: 01-335-1/19                               PREDSJEDNIK SO-e                                                                                                  

Datum:22.02.2019.godine              Đoko Simić, profesor      

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik 
(Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika 
o radu Skupštine opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten 
Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine 
Ugljevik na sjednici  održanoj  22.02.2019. godine  
donijela je  

Z A K Lj U Č A K 

 1.Osnovnoj školi ,,Aleksa Šantić,, Ugljevik omogućiti 
korištenje fiskulturne sale za izvođenje redovne 
nastave fizičkog vaspitanja. 

 
2.Zadužuju se JU SRC ,,Rudar,, Ugljevik i OŠ 
,,Aleksa Šantić,, Ugljevik da  zaključe ugovor o 
korištenju fiskulturne sale, posebno vodeći računa 
o načinu utvrđivanja ugovorne cijene.  

 

3.Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom 
biltenu opštine Ugljevik“. 

REPUBLIKA   SRPSKA                                                                                 

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01- 374-10 /19                          PREDSJEDNIK SO-e                                                                      

Datum, 27.02. 2019.godine              Đoko Simić, profesor 

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik 
(Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika 
o radu Skupštine opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten 
Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik 
na sjednici  održanoj  22.02.2019. godine  donijela je  

 

Z A K Lj U Č A K 

 

1. Školi  fudbala ,,Rudar,, Ugljevik  isplatiti sredstva 
u iznosu od 7.000 KM  po Programu raspodjele 
sredstava neprofitnim organizacijama za 2019. 
godinu sa stavke ,,sredstva rezerve u sportu,,. 

 
2. Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom 

biltenu opštine Ugljevik“. 

 
3.  

REPUBLIKA   SRPSKA                                                                            

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01-  40-323 /19                  PREDSJEDNIK SO-e                                                                        

Datum,27.02. 2019.godine        Đoko Simić, profesor 

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik 
(Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika 
o radu Skupštine opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten 
Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik 
na sjednici  održanoj  22.02.2019. godine  donijela je  

 

Z A K Lj U Č A K 

 

         1.Usvaja se Informacija o stanju u JU Centar za 
socijalni rad  Ugljevik. 

 

         2.Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom 
biltenu opštine Ugljevik“. 

 

 
REPUBLIKA   SRPSKA                                                                            

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01- 313-6 /19                            PREDSJEDNIK SO-e                                                                    

Datum,22.02. 2019.godine               Đoko Simić, profesor 

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik 
(Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika 
o radu Skupštine opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten 
Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik 
na sjednici  održanoj  22.02.2019. godine  donijela je  
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Z A K Lj U Č A K 

 

1.Usvaja se Informacija o stanju zemljišta u 
vlasništvu opštine Ugljevik 

 

2.Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom 
biltenu opštine Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA   SRPSKA                                                                            

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01- 022-2 /19                       PREDSJEDNIK SO-e                                                                               

Datum,22.02. 2019.godine          Đoko Simić, profesor 

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik 
(Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika 
o radu Skupštine opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten 
Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik 
na sjednici  održanoj  22.02.2019. godine  donijela je  

 

Z A K Lj U Č A K 

 

         1. Usvaja se Informacija o stanju bezbjednosti 
saobraćaja na području PS Ugljevik za   2019.godinu. 

 

         2. Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom 
biltenu opštine Ugljevik“. 

 

 
REPUBLIKA   SRPSKA                                                                            

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01- 230-1 /19                       PREDSJEDNIK SO-e                                                                       

Datum,22.02. 2019.godine           Đoko Simić, profesor 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik 
(Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika 
o radu Skupštine opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten 
Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik 
na sjednici  održanoj  22.02.2019. godine  donijela je  

 

Z A K Lj U Č A K 

 

         1.Usvaja se Informacija u oblasti zaštite od 
požara na  području opštine Ugljevik za    2018.godinu. 

         2.Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom 
biltenu opštine Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA   SRPSKA                                                                            

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01- 81-6 /19                            PREDSJEDNIK SO-e                                                                                                                                              

Datum,22.02. 2019.godine              Đoko Simić, profesor 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik 
(Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika 
o radu Skupštine opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten 
Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik 
na sjednici  održanoj  22.02.2019. godine  donijela je  

 

Z A K Lj U Č A K 

         1.Usvaja se Informacija o stanju poslovnog 
prostora u vlasništvu opštine Ugljevik. 

  

         2. Zadužuje se Odjeljenje za prostorno 
uređenje i stambeno komunalne poslove da pokrene  
postupak dodjele  ili prodaje  slobodnog  poslovnog  
prostora  u vlasništvu opštine           Ugljevik. 

 

        3. Ovaj zaključak  će se  objaviti  u 
„Službenom biltenu opštine Ugljevik“. 

 

 
REPUBLIKA   SRPSKA                                                                            

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01- 374-8 /19                           PREDSJEDNIK SO-e                                                               

Datum,22.02. 2019.godine              Đoko Simić, profesor 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik 
(Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika 
o radu Skupštine opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten 
Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik 
na sjednici  održanoj  22.02.2019. godine  donijela je  

 

Z A K Lj U Č A K 

 

         1.Usvaja se Informacija o stanju javne rasvjete na 
području opštine Ugljevik. 

 

         2.Zadužuje se Odjeljenje za prostorno uređenje i 
stambeno komunalne poslove da sačini    izvještaj o 
broju  duplih sijalica na stubovima  javne rasvjete, kako 
bi se mogla izvršiti racionalizacija javne rasvjete. 

 

         3.Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom 
biltenu opštine Ugljevik“. 

 

 
REPUBLIKA   SRPSKA                                                                            

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01- 370-13 /19                         PREDSJEDNIK SO-e                                                                            

Datum,22.02. 2019.godine               Đoko Simić, profesor 

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik 
(Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika 
o radu Skupštine opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten 
Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik 
na sjednici  održanoj  22.02.2019. godine  donijela je  

 

Z A K Lj U Č A K 

 

         1.Usvaja se Informacija o izvršenju Programa 
jesenje sjetve u 2018.godini. 

 

          2.Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom 
biltenu opštine Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA   SRPSKA                                                                            

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01-330-7 /19                            PREDSJEDNIK SO-e                                                                                                                                             

Datum,22.02. 2019.godine              Đoko Simić, profesor 
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Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik 
(Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika 
o radu Skupštine opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten 
Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik 
na sjednici  održanoj  22.02.2019. godine  donijela je  

 

 

Z A K Lj U Č A K 

         1.Usvaja se Informacija o naplati zakupa 
građevinskog zemljišta- privremene lokacije. 

 

          2. Zadužuje se Odjeljenje za prostorno uređenje 
i stambeno komunalne poslove da  odmah  raskine 
ugovore  i ponudi u  zakup  slobodno gradsko 
građevinsko zemljište -  privremene lokacije, za 
postavljanje   privremenih objekata na kojima nema 
postavljenih objekata.   

 

         3. Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom 
biltenu opštine Ugljevik“. 

 

 
REPUBLIKA   SRPSKA                                                                            

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01-475-13 /19                       PREDSJEDNIK SO-e                                                                              

Datum,22.02. 2019.godine           Đoko Simić, profesor 

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik 
(Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika 
o radu Skupštine opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten 
Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik 
na sjednici  održanoj  22.02.2019. godine  donijela je  

 

Z A K Lj U Č A K 

 

         1.Usvaja se Informacija o nasilju u porodici. 

 

          2.Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom 
biltenu opštine Ugljevik“. 

 

 
REPUBLIKA   SRPSKA                                                                            

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01- 54-2 /19                          PREDSJEDNIK SO-e                                                                                  

Datum,22.02. 2019.godine            Đoko Simić, profesor 

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik 
(Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika 
o radu Skupštine opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten 
Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik 
na sjednici  održanoj  22.02.2019. godine  donijela je  

 

Z A K Lj U Č A K 

 

         1.Usvaja se Informacija o stanju zdravstvene 
zaštite na području opštine Ugljevik. 

 

          2.Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom 
biltenu opštine Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA   SRPSKA                                                                            

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01- 50-2  /19                         PREDSJEDNIK SO-e                                                                              

Datum,22.02. 2019.godine           Đoko Simić, profesor 

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik 
(Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika 
o radu Skupštine opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten 
Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik 
na sjednici  održanoj  22.02.2019. godine  donijela je  

 

Z A K Lj U Č A K 

 

         1.Usvaja se Informacija o realizaciji zaključaka 
Skupštine opštine Ugljevik za   2018.godinu. 

 

         2.Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom 
biltenu opštine Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA   SRPSKA                                                                            

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01- 013-3 /19                            PREDSJEDNIK SO-e                                                                               

Datum,22.02. 2019.godine               Đoko Simić, profesor 

 

  Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik 
(Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika 
o radu Skupštine opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten 
Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik 
na sjednici  održanoj  22.02.2019. godine  donijela je  

 

Z A K Lj U Č A K 

 

         1.Usvaja se Izvještaj  o realizaciji Programa 
komunalne zajedničke potrošnje za  2018.godinu. 

 

         2.Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom 
biltenu opštine Ugljevik“. 

 

 
REPUBLIKA   SRPSKA                                                                            

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01- 370-14 /19                           PREDSJEDNIK SO-e                                                                               

Datum,22.02. 2019.godine               Đoko Simić, profesor 

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik 
(Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika 
o radu Skupštine opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten 
Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik 
na sjednici  održanoj  22.02.2019. godine  donijela je  

 

Z A K Lj U Č A K 

 

         1.Usvaja se Izvještaj o radu Odbora za žalbe 
opštine Ugljevik za 2018.godinu. 

 

          2.Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom 
biltenu opštine Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA   SRPSKA                                                                            

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        
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Broj: 01- 013-4 /19                           PREDSJEDNIK SO-e                                                                           

Datum,22.02. 2019.godine              Đoko Simić, profesor 

 

  Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik 
(Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika 
o radu Skupštine opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten 
Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik 
na sjednici  održanoj  22.02.2019. godine  donijela je  

 

Z A K Lj U Č A K 

1. Usvaja se Izvještaj o sprovođenju opštih izbora 
2018.godine na području opštine  Ugljevik. 

  
2. Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom biltenu 

opštine Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA   SRPSKA                                                                            

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01- 03-2 /19                        PREDSJEDNIK SO-e                                                                                      

Datum, 22.02. 2019.godine        Đoko Simić, profesor 

 

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske, broj 
97/16), Odluke o stipendiranju redovnih studenata za 
školsku 2018/2019. godinu („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj:11/18), Zaključka Skupštine opštine 
Ugljevik (,,Službeni bilten opštine Ugljevik'' broj: 14/18) 
i Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija („Službeni 
bilten opštine Ugljevik“, broj 08/10) Načelnik opštine 
Ugljevik,     d o n o s i 

KONAČNU ODLUKU 

O DODJELI STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA 
ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU 

 

Član 1. 

 

Dodjeljuje se studentska stipendija za školovanje 
samo za jednu godinu u iznosu od 150,00 KM 
mjesečno za period od 10 mjeseci u toku godine, za 
studente čiji je prosjek ocjena svih položenih ispita iz 
prethodne godine školovanja 8,50 i više i to: 

1. Maksimović (Đoko) Sanja, Donje Zabrđe, 

Poljoprivredni fakultet, IV godina, 29 bodova, 

2. Kostić (Pajo) Nedeljko, Ugljevička Obrijež, 

Prirodno-matematički fakultet (matematika i 

informatika), II godina, 28 bodova, 

3. Jovanović (Miladin) Stanija, Bogutovo Selo, 

Medicinski fakultet (stomatologija), V godina, 

26 bodova, 

4. Spasojević (Ilija) Stanko, Ugljevik Selo, 

Fakultet tehničkih nauka (proizvodno 

mašinstvo), III godina, 17 bodova, 

5. Gajić (Ratko) Jovana, Gornje Zabrđe, Visoka 

zdravstvena škola strukovnih studija, III 

godina, 16 bodova. 

6. Novaković (Predrag) Tomislav, Ugljevik, 

Medicinski fakultet (medicina), III godina, 14 

bodova. 

7. Milovanović (Ranko) Mila, Mezgraja, Fakultet 

tehničkih nauka (energetika i procesna 

tehnika), II godina, 14 bodova. 

8. Popović (Simo) Milica, Korenita, Visoka 

zdravstvena škola strukovnih studija, II godina, 

13 bodova. 

9. Marić (Mile) Stefan, Donja Trnova - Ugljevik, 

Medicinski fakultet (medicina), II godina, 9 

bodova. 

 
Član 2. 

 
Dodjeljuje se studentska stipendija za školovanje 
samo za jednu godinu u iznosu od 100,00 KM 
mjesečno za period od 10 mjeseci u toku godine i 
to: 

 
1. Marinković (Neđo) Sretko, Ugljevik Selo, 

Prirodno-matematički fakultet (matematika i 

informatika), IV godina, 30 bodova. 

2. Radovanović (Pero) Ljubica, Tutnjevac, 

Medicinski fakultet (medicina), V godina, 30 

bodova, 

3. Tešanović (Siniša) Tamara, Ravno Polje, 

Medicinski fakultet (medicinska rehabilitacija), 

II godina, 28 bodova. 

4. Gavrić (Risto) Vesna, Tutnjevac, Filozofski 

fakultet (filozofija-sociologija), IV godina, 27 

bodova, 

5. Tomić (Nenad) Nataša, Tutnjevac, Fakultet 

poslovne ekonomije, IV godina, 26 bodova, 

6. Ješić (Miodrag) Milorad, Tutnjevac, Fakultet 

tehničkih nauka (mašinsko inženjerstvo), II 

godina, 23 boda. 

7. Knežević (Vajo) Pelka, Ugljevik, Fakultet za 

kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne 

studije, II godina, 19 bodova. 

8. Mitrović (Zoran) Željana, Ugljevička Obrijež, 

Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija, 

III godina, 15 bodova. 

9. Radovanović (Borislav) Bojan, Ugljevik, 

Fakultet tehničkih nauka, IV godina, 15 

bodova. 

10. Mićić (Dragan) Đuka, Zabrđe, Medicinski 

fakultet (medicinska rehabilitacija), III godina, 

13 bodova. 

11. Manojlović (Dragoslav) Petra, Zabrđe, Filološki 

fakultet (skadinavski jezici, književnosti, 

kulture), IV  godina, 11 bodova. 

12. Mirković (Milko) Milan, Gornje Zabrđe, 

Pravoslavni bogoslovski fakultet, IV  godina, 11 

bodova. 
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13. Filipović (Dragan) Dragica, Ugljevik, Fakultet 

tehničkih nauka (softverske i informacione 

tehnologije), III godina, 11 bodova. 

14. Đukić (Risto) Nevena, Ugljevička Obrijež, 

Filozofski fakultet (srpska književnost i jezik), 

IV godina, 10 bodova, 

15. Cvijetinović (Radovan) Tomislav, Korenita, 

Muzička akademija, II godina, 10 bodova. 

16. Savić (Milovan) Miljan, Tutnjevac, Medicinski 

fakultet (fizioterapija), II godina, 9 bodova. 

17. Mirković (Pero) Slađana, Mezgraja, Fakultet 

tehničkih nauka (energetika, elektronika i 

telekomunikacije), II godina, 5 bodova. 

18. Lukić (Sreten) Nemanja, Ugljevik, Fakultet 

tehničkih nauka (geodezija i geomatika), III 

godina, 4 boda. 

 

Član 3. 

 

Ova odluka je konačna i protiv nje se ne može izjaviti 
žalba, a stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u ,,Službenom biltenu Opštine Ugljevik''. 

O b r a z l o ž e nj e 

Skupština Opštine je donijela Odluku o stipendiranju 20 
(dvadeset) redovnih studenata za školsku 2018/2019. 
godinu („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 11/18). 

Na osnovu navedene Odluke, Načelnik Opštine 
Ugljevik je raspisao konkurs za dodjelu studentskih 
stipendija broj: 02-67-40/18 od 19.10.2018. godine. 

Raspisani konkurs je bio objavljen u dnevnim 
novinama „Glas Srpske“, na oglasnoj tabli Skupštine 
opštine Ugljevik i na web sajtu Opštine i ostao je 
otvoren 21 dan. 

Na raspisani konkurs prijavilo se 29 studenta. 

Prijave su dostavljene Komisiji za dodjelu studentskih 
stipendija koja je razmotrila sve prispjele prijave na 
konkurs i na osnovu priložene dokumentacije 
konstatovala sledeće: od 29 prijavljenih studenta, 2 
studenta ne ispunjavaju uslove, i to: student Tejić 
(Dušan) Jovana iz Gornje Trnove, student prve godine 
Medicinskog fakulteta u Tuzli, ne ispunjava uslove iz 
člana 11. stav 1. tačka g. Pravilnika o dodjeli 
studentskih stipendija. Mitrović (Zoran) Željko iz 
Ugljevičke Obriježi, student treće godine Visoke 
medicinske i poslovno-tehnološke škole strukovnih 
studija u Šapcu, ne ispunjava uslove iz člana 2. tačka 
1. i iz člana 11. stav 1. tačka đ. Pravilnika o dodjeli 
studentskih stipendija, iz razloga što mu je prosjek 
ocjena iz prethodne godine ispod 6,50. 

U skladu sa Zaključkom Skupštine opštine Ugljevik br. 
01-67-83/18 od 18.12.2018. godine (,,Službeni bilten 
opštine Ugljevik'' broj: 14/18), stipendije se dodjeljuju 
za 27 studenata koji ispunjavaju uslove konkursa. 

 

U skladu sa članom 10. Tačka 3. Pravilnika kojim je 
regulisano da, nakon studenata po prioritetu, pravo na 
stipendiju imaju i drugi studenti u skladu sa 
Pravilnikom, Komisija je izvršila bodovanje, te je na 
osnovu ocjena iz prethodnog školovanja, godine studija 
i materijalnog položaja studenata  formirala rang listu, 

nakon čega je Načelnik opštine Ugljevik donio Odluku 
o dodjeli studentskih stipendija br: 02-67-1/19 od 
30.01.2019. godine. 

Na osnovu Odluke o dodjeli studentskih stipendija br: 
02-67-1/19 od 30.01.2019. godine nije bilo prigovora. 

Na osnovu svega izloženog riješeno je kao u 
dispozitivu ove Odluke. 

 
REPUBLIKA SRPSKA                                                               

OPŠTINA UGLjEVIK                                                                

NAČELNIK OPŠTINE                                                            

Broj:02-67-3/19                           NAČELNIK OPŠTINE 

Datum, 21.02.2019 . godine         Vasilije Perić, dipl. ek. 

 

Na osnovu člana 59. i člana 82. stav 3. Zakona o 
lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 
Srpske“, broj: 97/16) i članova 68. i 89. Statuta Opštine 
Ugljevik (“Službeni bilten Opštine Ugljevik”, broj: 7/17), 
Načelnik opštine Ugljevik, donosi 

PRAVILNIK 

O  OSTVARIVANjU PRAVA NA SUFINANSIRANjE  
TROŠKOVA ASISTIRANE REPRODUKCIJE 

(VANTJELESNE OPLODNjE) 

 

Član 1. 

 

Ovim Pravilnikom uređuju se uslovi, način i postupak 
ostvarivanja prava na na povrat sredstava tj. 
sufinansiranje jednog pokušaja asistirane reprodukcije 
(u daljem tekstu vantjelesne oplodnje), u tekućoj 
budžetskoj godini, iz sredstava budžeta opštine 
Ugljevik. 

 

Član 2. 

 

U cilju afirmacije mjera populacione politike, 
uključivanje što većeg broja parova u postupak 
vantjelesne oplodnje i doprinosa široj primjeni 
savremenih metoda liječenja neplodnosti, pravo iz 
člana 1. ovog Pravilnika, utvrđuje se kao šire pravo u 
odnosu na prava iz obaveznog zdravstvenog 
osiguranja. 

 

Član 3. 

 

Pravo na na povrat sredstava tj. sufinansiranje jednog 
pokušaja vantjelesne oplodnje, u tekućoj  budžetskoj 
godini, mogu da ostvare punoljetni i poslovno sposobni 
žena i muškarac koji vode zajednički život u skladu sa 
zakonom kojim se uređuju porodični odnosi – 
supružnici, odnosno vanbračni partneri (u daljem tekstu 
par) i koji su se podvrgli vantjelesnoj oplodnji nakon 
stupanja na snagu ovog Pravilnika. 

 

Član 4. 

Pravo na sufinansiranje jednog pokušaja vantjelesne 
oplodnje, u tekućoj budžetskoj godini, može se ostvariti 
ukoliko je vantjelesna oplodnja izvršena u nekoj od 
ustanova iz plana mreže zdravstvenih ustanova na 
teritoriji Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, kao i 
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u privatnim ustanovama u Bosni i Hercegovini i 
inostranstvu.  

Član 5. 

 

Sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje u smislu 
odredaba ovog Pravilnika, obuhvata troškove postupka 
vantjelesne oplodnje i odobravaju se u visini  od  50% 
ukupnih troškova ove procedure, a najviše do 3.000,00 
KM, po paru.  

Sredstva iz stava 1. ovog člana obezbeđuju se u 
budžetu opštine. 

Član 6. 

 

Par iz člana 3. ovog Pravilnika, mora kumulativno 
ispuniti sledeće uslove:  

1.  da su oba partnera državljani BiH; 

2. da oba partnera imaju prebivalište na teritoriji 
opštine Ugljevik,  najmanje  godinu dana prije dana 
podnošenja zahtjeva; 

3. da za postupak vantjelesne oplodnje sufinansiran od 
strane Opštine Ugljevik nisu niti će dobili sredstva od 
strane drugog državnog organa, javnih fondova i/ili 
javnih preduzeća. 

 

Član 7. 

 

Zahtjev za sufinansiranje vantjelesne oplodnje podnosi 
se Opštinskoj upravi  opštine Ugljevik - Odjeljenju za 
društvene djelatnosti. 

Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana prilaže se: 

1. original ili ovjerena kopija izvoda iz matične knjige 
rođenih (za ženu); 

2. ovjerena kopija lične karte (za oboje supružnika); 

3. uverenje o kretanju iz CIPS-a (za oboje supružnika) ; 

4. kopija tekućeg računa jednog od supružnika, 

5. original ili ovjerena kopija računa izdatog od 
zdravstvene ustanove u kojoj je izvršen postupak 
vantjelesne oplodnje (preveden od sudskog tumača 
ukoliko je izdat na stranom jeziku),; 

6. izjavu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću 
da izvršeni postupak vantjelesne oplodnje sufinansiran 
od strane Opštine Ugljevik nije, niti će biti finansiran od 
strane drugih državnih organa, javnih fondova i/ili 
javnih preduzeća. 

Član 8. 

 

Odjeljenje za društvene djelatnosti vrši prijem zahtjeva, 
kompletira potrebnu dokumentaciju i utvrđuje da li su 
ispunjeni uslovi za odobravanje ovog prava, kao i 
priprema rešenje kojim se odobrava navedeno pravo, 
koje dostavlja na potpis Načelniku. 

Načelnik opštine donosi Rješenje kojim se odobrava 
povrat sredstava tj. sufinansiranje jednog pokušaja 
vantjelesne oplodnje. 

 

 

 

 

 

 

Član 9.  

Sredstva odobrena na ime sufinansiranja vantjelesne 
oplodnje prenose se na tekući račun jednog od 
supužnika. 

 

Član 10.  

Obrazac zahtjeva za sufinansiranje vantjelesne 
oplodnje sastavni je dio ovog Pravilnika.  

 

Član 11.  

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“. 

 
OPŠTINA UGLjEVIK                                                            

NAČELNIK OPŠTINE                                        

Broj: 02-40-1167/18                     NAČELNIK OPŠTINE 

Datum: 01.08..2018. godine         Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

OPŠTINSKA UPRAVA  

OPŠTINA UGLjEVIK 

Odjeljenje za društvene djelatnosti  

 

ZAHTJEV 

Za sufinansiranje vantjelesne oplodnje iz budžeta 
opštine Ugljevik 

Lični podaci žene: 

Ime  

Prezime  

JMBG  

Adresa (mjesto, ulica, broj) 

Telefon          fiksni:            mobilni: 

Lični podaci muškarca: 

Ime  

Prezime  

JMBG  

Adresa (mjesto, ulica, broj) 

Telefon fiksni: mobilni: 

 

 

●Pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću 
garantujem za tačnost dostavljenih podataka. 

● Saglasan sam da se izvrše službene i druge provjere 
dostavljenih podataka. 

Podnosilac zahtjeva – žena 

(potpis) 

 

Podnosilac zahtjeva – muškarac 

(potpis) 

 

U Ugljeviku,_____________. godine 
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Uz zahtjev prilažemo: 

1. original ili ovjerena kopija izvoda iz matične knjige 
rođenih (za ženu); 

2. ovjerena kopija lične karte (za oboje supružnika); 

3. uverenje o kretanju iz CIPS-a (za oboje supružnika) ; 

4. kopija tekućeg računa jednog od supružnika, 

5. original ili ovjerena kopija računa izdatog od 
zdravstvene ustanove u kojoj je izvršen postupak 
vantjelesne oplodnje (preveden od sudskog tumača 
ukoliko je izdat na stranom jeziku),; 

6. izjavu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću 
da izvršeni postupak vantjelesne oplodnje sufinansiran 
od strane Opštine Ugljevik nije i/ili neće biti finansiran 
od strane drugih državnih organa, javnih fondova i/ili 
javnih preduzeća. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINSKA UPRAVA UGLjEVIK                                                                                                         
-Načelnik Opštine-                                                          
Broj: 02-12-3/19                                                                                                            
Datum: 28.01.2019. godine 

PRAVILNIK 

O IZBORU NAJUSPJEŠNIJEG SPORTISTE                                                                      
OPŠTINE UGLjEVIK  

 

     Član 1. 

Ovim Pravilnikom određuju se uslovi, kriteriji i način izbora 
najuspješnijeg sportiste,  sportskog radnika, trenera i 
sportskog kluba/udruženja koji svojim rezultatima, 
stručnošću i aktivnošću doprinose razvijanju masovnih i 
takmičarskih oblika sporta, postizanju vrhunskih sportskih 
rezultata, te podsticanju aktivnosti na unapređenju sporta i 
fizičke kulture u opštini Ugljevik i šire. 

Član 2. 

Izbor sportiste godine je kulturno sportska 
manifestacija na kojoj se javno saopštavaju rezultati 
naših sportista postignuti u toku prethodne godine, a 
ima za cilj da se afirmiše sport, sportski duh rad sa 
omladinom i kolektivizam. 

Član 3. 

Izbor sportiste godine je javan i vrši se na osnovu 
prijedloga iz sportskih klubova/udruženja koji su 
registrovani na području opštine Ugljevik. Ukoliko klub 
iz bilo kog razloga ne predloži svog kandidata, koji na 
osnovu zvaničnih rezultata može konkurisati za 
sportistu godine, onda takav prijedlog može podnijeti 
drugi klub, Sportski savez ili član komisije.  

 

  Član 4. 

Izbor sportiste godine vrši Stručna Komisija koja broji 7 
(sedam) članova (u daljem tekstu: Komisija) i biraju se 
iz redova sportista, sportskih, kulturnih i prosvetnih 
radnika, novinara i sl. koju imenuje Načelnik Opštine 
Ugljevik.  

Predsjednik Komisije je  Predsjednik SO-e Ugljevik.   

Mandat članova Komisije ističe donošenjem konačne 
Odluke o izboru „Sportiste godine“ opštine Ugljevik za 
prethodnu godinu.  

 

 

  Član 5. 

Prilikom odlučivanja Komisija posebno vodi računa o 
sljedećem:  

 

- Takmičarski i drugi sportski rezultati u toku 
prethodne godine. 

- Prioritet se daje rezultatima postignutim na 
zvaničnim svjetskim, evropskim a potom balkanskim 
takmičenjima i takmičenjima u RS i BiH. 

- U slučaju istih postignutih rezultata prednost imaju 
seniori odnosno seniorske ekipe. 

- Komisija prilikom odlučivanja i vrednovanja rezultata 
vodi računa o rasprostranjenosti konkretne grane 
sporta, konkurencije u kojoj su postignuti i drugo. 

- Komisija vrednuje najbolje sportiste, sportske 
radnike i ekipe registrovane na području Opštine 
Ugljevik te sportiste koji su ostvarili izuzetne 
rezultate (pojedinačno ili u klubovima) izvan 
Ugljevika ali su nastanjeni u Opštini Ugljevik. 

- U svim slučajevima vrednuju se samo rezultati i 
ostvarenja u prethodnoj godini. 

- Odluke Komisije su konačne. 

 

Član 6. 

Najuspješniji sportisti opštine Ugljevik u mlađim 
kategorijama ( muški i ženski) biraju se prema ocjeni 
Komisije, a na osnovu učešća na takmičenjima, 
postignutih rezultata, uspjeha u školi i slično. Nagrada 
za mladog sportistu može se dodjeliti samo jedanput.  

 

Član 7. 

Najuspješniji trener bira se na osnovu sportskih 
rezultata njegove ekipe ili pojedinačnih rezultata 
njegovih sportista postignutih u toj godini, zatim broj 
sportista sa kojima trener radi, aktivnosti na stručnom i 
vaspitnom radu sa sportistima i slične aktivnosti koje su 
od značaja za matični klub, opštinu pa i šire. Dodatnu 
prednost će imati trener koji je tokom godine uz već 
pomenute rezultate vodio ili bio pomoćnik nekoj od 
nacionalnih selekcija.  

 

Član 8. 

Najuspješniji sportski radnik opštine Ugljevik bira se za 
proteklu godinu prema ocjeni Komisije na osnovu 
sportsko – društvenog doprinosa u razvoju i afirmaciji 
sporta, finasijskoj pomoći klubovima, pomoći u 
izgradnji, adaptaciji i rekonstrukciji sportskih objekata i 
terena, te sistematsko angažovanje i rad na razvijanju 
aktivnosti u organizacijama za fizičku kulturu, sportskim 
savezima i društvima. Priznanje se dodjeljuje i za 
uspješno rukovođenje u klubovima, za angažovanje ka 
boljem radu u organizacijama, a sve u interesu sporta i 
fizičke kulture uopšte.  

  

Član 9. 

Najuspješniji sportski kolektiv-klub bira se na osnovu 
zbirnih takmičarskih rezultata svih selekcija koje su 
postigli njegovi članovi u zemlji i inostranstvu tokom 
prethodne kalendarske godine, zatim na osnovu 
predstavljanja zajedničkih interesa kluba pred 
opštinskim i državnim organima, masovnost članstva u 
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klubu, rad na stručnom usavršavanju sportista i 
trenera.  

 

Član 10. 

Za izbor sportiste godine opštine Ugljevik može se 
kandidovati sportista koji je učestvovao i ostvario 
značajne rezultate u domaćem i međunarodnom 
sistemu takmičenja, a zvanično je registrovan za 
sportski klub/udruženje koje djeluje na području opštine 
Ugljevik ili je nastanjen u opštini Ugljevik.  

Pored sportskih rezultata Komisija će uzeti u obzir, 
uspjeh u školovanju, sportsko ponašanje, sportsku i 
ukupnu medijsku afirmaciju opštine Ugljevik.  

Komisija bira njaboljeg sportistu opštine za proteklu 
godinu i on nosi titulu „sportista godine“.  

Član 11. 

Stručna Komisija može dodijeliti i posebno priznanje 
pojedincima, klubovima ili udruženjima, za rad sa 
omladinom i građanima, a koja nisu takmičarskog 
karaktera. 

 

Član 12. 

Priznanja najuspješnijim ekipama i pojedincima uručuje 
Predsjednik Komisije ili lice koga on imenuje.  

Član 13. 

Prijedloge za najbolje ekipe i pojedince daju sportski 
klubovi, škole i druge sportske organizacije i asocijacije 
sa područja opštine Ugljevik, najkasnije do 15. januara 
naredne godine. 

 

Član 14. 

Troškovi izrade priznanja, štampanje diploma, 
organizacija završne večeri i        drugi troškovi vezani 
za ovu manifestaciju finansiraju se iz Budžeta Opštine 
Ugljevik.  

 

Član 15. 

Nosilac ukupne organizacije je Opštinska uprava 
Ugljevik odnosno Odjeljenje za društvene djelatnosti.  

Pokrovitelj manifestacije je Opštinska uprava Ugljevik. 

 

Ugljevik, Januar 2019. godine 
                                               NAČELNIK OPŠTINE 

                                                     Vasilije Perić, dipl.ek.   

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16), 
člana 68. Statuta Opštine Ugljevik ( ''Službeni bilten 
Opštine Ugljevik'', broj: 7/17 ) člana 6. i 7. Odluke o 
postupku za dodjelu sredstava udruženjima građana 
na području Opštine Ugljevik (''Službeni bilten Opštine 
Ugljevik'' broj: 1/15), i Programa raspodjele sredstava 
neprofitnim organizacijama za 2019. godinu ( ‘’Službeni 
bilten Opštine Ugljevik’’ broj: 14/18) Načelnik Opštine 
Ugljevik r a s p i s u j e: 

JAVNI OGLAS 

ZA FINANSIRANjE PROJEKATA UDRUŽENjA 
GRAĐANA NA PODRUČJU OPŠTINE UGLjEVIK 

 

I 

Raspisuje se javni oglas za finansiranje projekata 
udruženja građana na području Opštine Ugljevik u 
skladu sa Odlukom o postupku za dodjelu sredstava 
udruženjima građana na području Opštine Ugljevik iz 
sredstava budžeta Opštine Ugljevik za 2019. godinu sa 
pozicije „tekući grantovi“ i  Programa raspodjele 
sredstava neprofitnim organizacijama za 2019. godinu 
u iznosu od 70.000 KM. 

II 

Sredstva se dodjeljuju udruženjima građana koja su 
registrovana u Republici Srpskoj, imaju sjedište na 
području opštine Ugljevik i čiji se projekti realizuju 
većim dijelom ili u potpunosti na području Opštine 
Ugljevik. 

 

III 

Sredstva planirana budžetom Opštine raspodjeljuju se 
udruženjima građana čiji projekti: 
 pomažu rješavanju problema osoba sa posebnim 

potrebama, starih osoba, omladine, porodica 

nezaposlenih, izbjeglica i povratnika, 

 pomažu rješavanju problema boraca ( učesnici 

svih ratova ), porodica poginulih, ratnih vojnih 

invalida, mirnodopskih vojnih invalida, civilnih 

invalida, porodica civilnih žrtava rata i logoraša, 

 afirmišu kulturne potencijale i kulturne posebnosti 

Opštine, inicijative i aktivnosti u cilju podizanja 

urbane kulture, 

 afirmišu, pomažu i unapređuju očuvanje životne 

sredine i podižu nivo ekološke kulture, 

 afirmišu i pomažu razvoj sela, očuvanje istorije, 

tradicije i običaja, 

 afirmišu i pomažu poljoprivrednu proizvodnju, 

 pomažu rješavanju potrebe građana na socijalnom 

i obrazovnom nivou, 

 uključuju i angažuju veći broj volontera. 

 

IV 

(1) Udruženje građana može konkurisati za ukupna 
sredstva potrebna za realizaciju projekta ili nedostajući 
dio koji mora biti naznačen. 

(2) Prednost imaju projekti koji se realizuju u 
partnerskom odnosu više udruženja i projekti koji se 
finansiraju iz više izvora. 

(3) Udruženje može aplicirati sa najviše dva 
projekta. 

V 

Udruženje podnosi prijavu na javni oglas na 
propisanom obrascu. 

Uz prijavu se obavezno dostavlja: 
1. Rješenje o registraciji udruženja u Republici 

Srpskoj (kopija), 

2. Identifikacioni broj iz registra poslovnih subjekata 

JIB (kopija), 

3. Kratak opis organizacije sa podacima o 

prethodno realizovanom projektima, 

4. Projekat kojim udruženje konkuriše za dodjelu 

sredstava, 
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5. Kopija Statuta udruženja, (samo za udruženja 

koja prvi put apliciraju na Javni poziv), 

6. Dokaz da je udruženje obezbijedilo dio sredstava 

iz drugih izvora za projekat ako traži 

sufinansiranje, 

7. Izjavu ovlaštenog lica da udruženje nije dobilo 

sredstva od drugog donatora za projekat ili dio 

projekta, kojim aplicira na javni oglas, 

8. Broj žiro računa udruženja i naziv banke, 

9. Dokaz da ne postoji blokada poslovnog računa 

udruženja. 

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom u zapečaćenoj 
koverti se predaje lično  ( putem pisarnice)  ili poštom 
na adresu: 
 
OPŠTINSKA UPRAVA UGLjEVIK 
Trg Draže Mihailovića broj 1 , 76330 Ugljevik 
Komisija za raspodjelu sredstava udruženjima po 
javnom oglasu sa naznakom- za projekte-NE 
OTVARATI. 
 
Neblagovremene kao i nepotpune prijave se neće 
razmatrati.  

VI 

Javni oglas biće objavljen  u „ Službenom biltenu 
opštine Ugljevik“ , na oglasnoj tabli Opštinske uprave 
Opštine Ugljevik, zvaničnoj internet stranici Opštine 
Ugljevik www .opstinaugljevik.net i „Skala radio“ 
Ugljevik. 

Javni oglas za raspodjelu sredstava biće otvoren 15 
dana od dana objavljivanja.  

Komisija će u roku od 30 dana od isteka javnog oglasa 
utvrditi prijedlog za dodjelu sredstava, sačiniti 
preliminarnu rang listu i objaviti na zvaničnoj internet 
stranici Opštine Ugljevik i oglasnoj tabli opštinske 
uprave Ugljevik. 

 

Na preliminarnu rang – listu, aplikant može  izjaviti 
prigovor Načelniku Opštine u roku od 5 radnih dana.   

 

Načelnik odlučuje o prigovoru u roku od 15 dana od 
dana prijema prigovora, nakon čega donosi konačnu 
Odluku o raspodjeli sredstava. 

 

OBRASCI ZAHTJEVA za (su) finansiranje projekata 
mogu se preuzeti u Opštinskoj upravi Opštine Ugljevik, 
u pisarnici, ili na zvaničnoj internet stranici Opštine 
Ugljevik. 

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE                                                      

Broj: 02-40-293/19                      NAČELNIK OPŠTINE 

Datum, 20.02.2019. godine        Vasilije Perić,dipl.ek. 

 

 Na osnovu članova 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 
97/16) a u vezi sa članom 64. Zakona o službenicima i 
namještenicima u organima jedinice lokalne 
samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, 

broj: 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik ( „ 
Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 7/17) Načelnik 
opštine Ugljevik,  
d o n o s i 

PLAN 

ZAPOŠLjAVANjA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE 
UGLjEVIK ZA 2019. GODINU 

 

I 

Ovim Planom o zapošljavanju u Opštinskoj upravi 
opštine Ugljevik za 2019. godinu ( u daljem tekstu: 
Plan) utvrđuje se stanje sistematizovanih radnih 
mjesta, broj nepopunjenih radnih mjesta, potreban broj 
službenika i namještenika na neodređeno vrijeme u 
skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji 
radnih mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik („Službeni 
bilten opštine Ugljevik“, broj: 4/18, 8/18, 10/18, 12/18, 
13/18) kao i potreban broj pripravnika. 

Plan se donosi vodeći računa o potrbama za 
nedostajućim kadrovima u organizacionim jedinicima i 
raspoloživim sredstvima u skladu sa Odlukom o 
budžetu Opštine Ugljevik. 

 

II 

Utvrđuje se stanje sistematizovanih radnih mjesta i broj 
nepopunjenih radnih mjesta na dan 31.12.2018. 
godine, te planira potreban broj službenika i 
namještenika za prijem u radni odnos na neodređeno 
vrijeme u 2019. godini kako slijedi: 
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Odjeljenje za opštu upravu 25 2 2 

Odjeljenje za privredu 11 i 1/2 4 4 

Odjeljenje za društvene djelatnosti 8 - - 

Odjeljenje za prostorno uređenje i 
stambeno komunalne poslove 

12 i 1/2 - - 

Odjeljenje za finansije 10 1 1 

Odjeljenje za poljoprivredu 7 2 2 

Služba za informacione tehnologije i 
informisanje 

6 i 1/2 - - 

Kabinet načelnika opštine 4 1 1 

Odsijek za javne nabavke, investicije i 
nadzor 

4 i 1/2 2 2 

Odsijek za poslove CŽ i TVJ 27  5 5 

Jedinica za internu reviziju 2 1 1 

Sekretar SO-e 1 - - 
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III 

U Opštinskoj upravi Ugljevik planira se prijem 5 
pripravnika. 

IV  

U izmijenjenim okolnostima i potrebama za prijem u 
radni odnos novih službenika i namještenika a na 
osnovu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnh 
mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik i Odluke o budžetu 
opštine Ugljevik za 2019. godinu donijeće se izmjene i 
dopune Plana. 

 

V  

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja a biće 
objavljen u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA                                                                       

OPŠTINA UGLjEVIK                                                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                     

Broj:  02-12-4/19                         NAČELNIK OPŠTINE 

Datum,27.02.2019.                    Vasilije Perić, dipl.ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-111-4/2019 

Datum, 22.01.2019. godine 

 

Na osnovu člana 68. i 89. Statuta Opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 7/17), a u 
sporazumu sa Boračkom organizacijom Opštine 
Ugljevik, donosim 

R J E Š E Nj E 

 

o imenovanju Odbora za organizivanje manifestacije 
„Jovićevi dani " 2019. godine 

                                                                   I 

U odbor za organizovanje i sprovođenje manifestacije 
„Jovićevi dani“ 2019. godine, imenuju se : 

  1. Jovan Marinković, predsjednik  

       Članovi : 

  1. Boško Lukić  

   2. Ruža Jović 

   3. Valentina Gavrić 

   4. Nada Mikanović 

   5. Slavica Spasojević 

   6. Jelena Nešković 

   7. Spomenko Novaković 

   8. Radivoje Sekanić 

    9. Čedomir Lujanović 

  10. Vlado Gligorević 

  11. Ratko Đurković 

  12. Milan Todorović 

II 

Odbor iz tačke ovog Rješenja ima zadatak da donese 
Program aktivnosti manifestacije „Jovićevi dani“ i da isti 
realizuje putem  komisija za određene aktivnosti. 

 

III 

Prva sjednica Odbora biće održana u zgradi SO-e 
Ugljevik (sala za sastanke), 24.01.2019. godine sa 
početkom u  11 časova. 

IV 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom  donošenja. 

 
NAČELNIK OPŠTINE 

Vasilije Perić, dipl.ek. 

Na osnovu člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske,, broj 
97/16) i člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik 
(,,Službeni bilten opštine Ugljevik,, broj 7/17), Načelnik 
opštine Ugljevik,   d o n o s i 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 O isplati novčanih nagrada za najbolje literarne radove 
u kategoriji osnovnih i srednjih škola za obilježavanje 
kulturno - memorijalne manifestacije ,,Jovićevi dani’’ - 
2019. 

 

1. Nada Mikanović        60,00 KM 
2. Slavica Spasojević  60,00 KM 
3. Jelena Nešković       60,00 KM 
4. Valentina Gavrić     60,00 KM 
5. Nela Petrović         100,00 KM 
6. Jasna Kovačević        30,00 KM 
7. Dušan Jovičić         100,00 KM 
8. Ivana Babić              50,00 KM 
9. Miladin Filipović100,00 KM 
10. Nikola Gavrić         50,00 KM 
11. Ceca Vidović          50,00 KM 
12. Aleksandra Ilić     50,00 KM 
13. Milan Todorović     60,00 KM 
14. Spomenko Novaković60,00 KM 

                      UKUPNO: 890,00 KM 

II 

 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije gotovinski iz 
blagajne. 

III 

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u ,,Službenom biltenu’’ Opštine Ugljevik. 

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE          

Broj:02-40-296/19                       NAČELNIK OPŠTINE 

Datum, 20.02.2019. godine     Vasilije Perić, dipl.ek.    

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-66-6/19 

Datum, 14.02.2019. godine   

 

Na osnovu člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske,, broj 
97/16) i člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik 
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(,,Službeni bilten opštine Ugljevik,, broj 7/17), Načelnik 
opštine Ugljevik,  

d o n o s i: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

O isplati novčanih nagrada za manifestaciju „Izbor 
sportiste Opštine Ugljevik za 2018. godinu, i to: 

 

1. Najuspješnija sportistkinja u mlađim kategorijama 
......................................  100,00 KM 

2. Najuspješniji sportista u mlađim kategorijama 
..............................................................100,00 KM 

3. Najuspješniji trener........................ .200,00 KM 
4. Najuspješniji sportski radnik  2x200,00 

KM.........................................................400,00 KM 
5. Najuspješniji sportski klub..............200,00 KM 
6. Sportista opštine ............................500,00 KM 
7. Voditelj programa................................50,00 KM 

                                            UKUPNO: 1.550,00 KM 

 

II 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u ,,Službenom biltenu’’ Opštine Ugljevik. 

NAČELNIK OPŠTINE 

Vasilije Perić, dipl.ek. 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 
97/16), a u vezi sa članom 125. Zakona o službenicima 
i namještenicima u organima jedinice lokalne 
samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj: 97/16)  i člana 11. stav 2. Pravilnika o disciplinskoj 
i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u 
gradskoj,odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik 
Republike Srpske“, broj: 11/17)  Načelnik opštine 
Ugljevik, d o n o s i 

R J E Š E Nj E 

o imenovanju disciplinske komisije 

 

Član 1. 

Imenuje se Disciplinska komisija u Opštinskoj upravi 
opštine Ugljevik, u sastavu: 

 

1. PETROVIĆ RANKA, dipl. pravnik,  predsjednik, 

     DRAGAŠ DARA, dipl. pravnik, zamjenik predsj. 

2. BENOVIĆ SLAVICA,dipl. pravnik, član  

     ČAVIĆ MIRA,  dipl. pravnik, zamjenik 

3. AHMETOVIĆ DžEVID,dipl.žnž.tehnolog.  član, 

     ČOLIĆ AHMED ,  dipl. pravnik, zamjenik  

 

Komisije se imenuje na period od dvije godine. 

 

Član 2. 

Zadatak Komisije je da sprovodi disciplinski postupak u 
skladu sa Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj 
odgovornosti zaposlenih u gradskoj, odnosno 
opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj: 11/17) i  Zakona o službenicima i namještenicima 

u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16). 

 

Član 3. 

Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da važi 
Rješenje o imenovanju disciplinske komisije broj:02-
125-1/16 od 12.04.2016.godine. 

 

Član 4. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA                                                      

OPŠTINA UGLjEVIK                                                      

NAČELNIK OPŠTINE                                                      

Broj: 02-125-  1 /19                    NAČELNIK OPŠPTINE 

Datum, 26.02.2019.godine         Vasilije Perić, dipl.ek. 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštinska uprava 
Ugljevik  da  može izvršiti realokacija sredstava u 
okviru operativnog budžeta sa pozicije: 

 

-413300-Rashodi za kamate za kredite..4.953,00 KM 

 

na poziciju : 

-412300- Rashodi za režijski materijal 
.................................................................    231,00 KM 

-412700- Rashodi za stručne usluge 
.................................................................. 1.584,00 KM 

-419100- Rashodi po sudskim rješenjima 
.................................................................. 1.532,00 KM 

-487200- Transferi entitetu................      46,00 KM 

-487300- Transferi jedinicama lokalne samouprave 
...........................................   1.555,00 KM 

-487400- Transferi fondovima obaveznog socijalnog 
osiguranja ..........................          5,00 KM 

 

II 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po 
tačci 1 ovog Rješenja. 

III 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                      NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                    Vasilije Perić, dipl. ek.                                              

Broj: 02/5-40-2159 /18                                                                                                

Datum: 25.12.2018.god                                                                                                 
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Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Sportsko 
rekreativni centar „Rudar“ Ugljevik  da  može izvršiti 
realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa 
pozicije : 

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih 
.................................................................. 8.588,00 KM 

-412900- Ostali rashodi ...................... 2.445,00 KM 

-419100- Rashodi po sudskim rješenjima . 81,00 KM 

-638100- Ostali izdaci iz transakcija sa drugim 
jedinicama vlasti ..................................    42,00 KM 

 

na poziciju : 

-411300- Rashodi za naknadu plate za vrijeme 
bolovanja ............................................. 1.496,00 KM 

-412200- Rashodi energije, komunalnih i 
komunik.usluga ...................................... 1.323,00 KM 

-412300- Rashodi za režijski materijal 
...............................................................       95,00 KM 

-412400- Rashodi za materijal za posebne namjene 
..............................................................  3.988,00 KM 

-412500- Rashodi za tekuće održavanje 
.............................................................. 2.568,00 KM 

-412600- Rashodi po osnovu putovanja . 761,00 KM 

-412700- Rashodi za stručne usluge ..... 410,00 KM 

-413900- Rashodi za zatezne kamate ....  515,00 KM 

 

II 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti 
unos po tačci 1 ovog Rješenja. 
 

III 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK          NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE        Vasilije Perić, dipl. ek.                                                                                                        

Broj: 02/5-40-2158/18                                                                                                

Datum: 25.12.2018.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Agencija za razvoj 
MSP Ugljevik  da  može izvršiti realokacija sredstava u 
okviru operativnog budžeta sa pozicije : 

-411200- Rashodi za bruto naknade zaposlenih 
................................................................... 2.244,00 KM 

-412300- Rashodi za režijski materijal..  480,00 KM 

-412600- Rashodi po osnovu putovanja ....    64,00 KM 

-412900- Ostali rashodi ........................ 3.019,00 KM 

 

na poziciju : 

-411300- Rashodi za naknadu plate za vrijeme 
bolovanja ................................................ 1.808,00 KM 

-411400- Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći 
.....................................................      1,00 KM 

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga 
............................................    22,00 KM 

-412700- Rashodi za stručne usluge ........ 3.767,00 KM 

-413900- Rashodi za zatezne kamate .......... 164,00 KM 

-419100- Rashodi po sudskim rješenjima .   45,00 KM 

 

II 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po 
tačci 1 ovog Rješenja. 
 

III 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK          NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE         Vasilije Perić, dipl. ek. 

Broj: 02/5-40-2157/18   

Datum: 25.12.2018.god 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Centar za 
kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik  da  može izvršiti 
realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa 
pozicije : 

 

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih 
.............................................................. 925,00 KM 

na poziciju : 

-411300- Rashodi za naknadu plate za vrijeme 
bolovanja ............................................ 925,00 KM 

II 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti 
unos po tačci 1 ovog Rješenja. 



27.02.2019. SLUŽBENI BILTEN OPŠTINE UGLjEVIK – Broj 1 37 

 

III 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK          NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE        Vasilije Perić, dipl. ek.                                                                                                         

Broj: 02/5-40-2161/18                                                                                                

Datum: 25.12.2018.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Centar za 
socijalni rad Ugljevik  da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije : 

 

-413900- Rashodi za zatezne kamate .........   5,00 KM 

-412900- Ostali rashodi ......................... 163,00 KM 

na poziciju : 

-412300- Rashodi za režijski materijal 
................................................................... 163,00 KM 

-419100- Rashodi po sudskim rješenjima.. 5,00 KM 

 

II 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti 
unos po tačci 1 ovog Rješenja. 
 

III 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK          NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE        Vasilije Perić, dipl. ek.                                                                                                           

Broj: 02/5-40-2162/18                                                                                                

Datum: 25.12.2018.god   

                                             

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Socijalna zaštita 
Ugljevik  da  može izvršiti realokacija sredstava u 
okviru operativnog budžeta sa pozicije: 

 

-416300- Doznake na ime socijalne zaštite 
.............................................................. 1.531,00 KM 

na poziciju : 

-419100- Rashodi po sudskim rješenjima 
................................................................ 1.531,00 KM 

 

II 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti 
unos po tačci 1 ovog Rješenja. 
 

III 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE         Vasilije Perić, dipl. ek.                                                                                                        

Broj: 02/5-40-2163/18                                                                                                

Datum: 25.12.2018.god    

                                             

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Dječiji vrtić 
„Duško Radović“ Ugljevik  da  može izvršiti 
realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa 
pozicije : 

-411200- Rashodi za bruto naknade zaposlenih 
.............................................................. 3.225,00 KM 

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih 
.............................................................. 4.550,00 KM 

-412900- Ostali rashodi ..................     350,00 KM 

-511300- Izdaci za nabavku opreme .      22,00 KM 

 

na poziciju : 

-411300- Rashodi za naknadu plate za vrijeme 
bolovanja ....................................... 3.225,00 KM 

-412800- Rashodi za održavanje javnih površina 
.........................................................     50,00 KM 

-419100- Rashodi po sudskim rješenjima 
............................................................ 300,00 KM 

-516100- Izdaci za nabavku sitnog inventara 
..........................................................   22,00 KM 

-638100- Ostali izdaci iz transakcija sa drugim 
jedinicama vlasti ...................... 4.550,00 KM 

 

II 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog 
Rješenja izvršiti unos po tačci 1 ovog Rješenja. 
 

III 
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Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i 
biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine 
Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK         NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE       Vasilije Perić, dipl. ek.                                                                                                       

Broj: 02/5-40-2164/18                                                                                                

Datum: 25.12.2018.god                                                  

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU 
Srednjoškolski centar „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik  
da  može izvršiti realokacija sredstava u okviru 
operativnog budžeta sa pozicije:  

 

-412200- Rashodi energije, komunalnih i 
komunik.usluga .................................... 4.452,00 KM 

 

na poziciju : 

-412300- Rashodi za režijski materijal..  54,00 KM 

-412400- Rashodi za materijal za posebne namjene 
.................................................................... 141,00 KM 

-412600- Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 
..................................................................  283,00 KM 

-412700- Rashodi za stručne usluge ... 1.332,00 KM 

-413900- Rashodi za zatezne kamate .. 1.182,00 KM 

-412900- Ostali rashodi .................... 1.460,00 KM 

 

II 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti 
unos po tačci 1 ovog Rješenja. 
 

III 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK          NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE        Vasilije Perić, dipl. ek.                                                                                                      

Broj: 02/5-40-2165/18                                                                                                

Datum: 25.12.2018.god    

                                               

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Sportsko 
rekreativni centar „Rudar“ Ugljevik  da  može izvršiti 
realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa 
pozicije : 

 

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih 
.................................................................. 3.838,00 KM 

na poziciju : 

-412200- Rashodi energije, komunalnih i 
komunik.usluga ...........................................202,00 KM 

-412500- Rashodi za tekuće održavanje . 100,00 KM 

-412700- Rashodi za stručne uslug.......... 970,00 KM 

-412900- Ostali rashodi ...................... 2.401,00 KM 

-413900- Rashodi za zatezne kamate.......  165,00 KM 

 

II 

 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti 
unos po tačci 1 ovog Rješenja. 
 

III 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK        NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE      Vasilije Perić, dipl. ek.                                                                                                       

Broj: 02/5-40-2152/18                                                                                                

Datum: 26.12.2018.god     

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštinska uprava 
Ugljevik  da  može izvršiti realokacija sredstava u 
okviru operativnog budžeta sa pozicije:  

Budžetska rezerva ................................... 7.500,00 KM 

 

na poziciju : 

-416100- Doznake na ime socijalne zaštite 
.................................................................. 6.000,00 KM 

-415200- Grantovi .................................. 1.500,00 KM 

 

II 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti 
unos po tačci 1 ovog Rješenja. 
 

III 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK         NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE       Vasilije Perić, dipl. ek.                                                                                                                                                                                                               

Broj: 02/5-40-2172/18                                                                                                

Datum: 26.12.2018.god                                                  

 Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU 
Srednjoškolski centar „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik  
da  može izvršiti realokacija sredstava u okviru 
operativnog budžeta, za mjesec novembar, sa pozicije 
: 

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova 
zaposlenih .............................................. 1.220,00 KM 

-412500- Rashodi za tekuće održavanje 
..................................................................    200,00 KM 

-511300- Izdaci za nabavku opreme ......   850,00 KM 

 

na poziciju : 

-412300- Rashodi za režijski materijal 
.................................................................... 300,00 KM 

-412400- Rashodi za materijal za posebne namjene 
.................................................................... 200,00 KM 

-412600- Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 
...................................................................  500,00 KM 

-413900- Rashodi za zatezne kamate ......   50,00 KM 

-412900- Ostali rashodi .......................  150,00 KM 

-511200- Izdaci za rekonstrukciju i investiciono 
održavanje ........................................ 1.070,00 KM 

 

II 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti 
unos po tačci 1 ovog Rješenja. 
 

III 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK          NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE        Vasilije Perić, dipl. ek.                                                                                                                                                                                                            

Broj: 02-40-2160/18                                                                                                

Datum: 26.12.2018.god       

                                         

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 

izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Centar za 
kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik  da  može izvršiti 
realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za 
mjesec decembar, sa pozicije : 

 

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih 
..................................................................    880,00 KM 

-412200- Rashodi energije, komunalnih i 
komunik.usluga ........................................ 1.400,00 KM 

-412500- Rashodi za tekuće održavanje.. 900,00 KM 

-412900- Ostali rashodi ........................  450,00 KM 

 

na poziciju : 

-411300- Rashodi za naknadu plate za vrijeme 
bolovanja .............................................. 880,00 KM 

-412600- Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 
............................................................ 1.400,00 KM 

-412700- Rashodi za stručne usluge .. 900,00 KM 

-413900- Rashodi za zatezne kamate.. 450,00 KM 

 

II 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti 
unos po tačci 1 ovog Rješenja. 
 

III 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK        NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE      Vasilije Perić, dipl. ek.                                                                                                                                                                                                                    

Broj: 02-40-2168/18                                                                                                

Datum: 26.12.2018.god    

                                             

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštinska uprava 
Ugljevik  da  može izvršiti realokacija sredstava, za 
mjesec novembar, u okviru operativnog budžeta sa 
pozicije : 

 

-412600- Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 
................................................................ 4.200,00 KM 

-413300- Rashodi za kamate za kredite 
................................................................ 1.300,00 KM 
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na poziciju : 

-412700- Rashodi za stručne usluge... 5.500,00 KM 

 

II 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti 
unos po tačci 1 ovog Rješenja. 
 

III 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK         NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE       Vasilije Perić, dipl. ek.                                                                                                                                                                                                               

Broj: 02/5-40-2186/18                                                                                                

Datum: 27.12.2018.god                                                  

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Centar za 
socijalni rad Ugljevik  da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije : 

 

-412500- Rashodi za tekuće održavanj... 141,00 KM 

 

na poziciju : 

-412700- Rashodi za stručne usluge ........ 124,00 KM 

-419100- Rashodi po sudskim rješenjima...17,00 KM 

 

II 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti 
unos po tačci 1 ovog Rješenja. 
 

III 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK          NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE        Vasilije Perić, dipl. ek.                                                                                                                                                                                                                  

Broj: 02/5-40-2182/18                                                                                                

Datum: 28.12.2018.god                                                  

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Dječiji vrtić 
„Duško Radović“ Ugljevik  da  može izvršiti realokacija 
sredstava, za mjesec decembar, u okviru operativnog 
budžeta sa pozicije: 

-412900- Ostali rashodi..................... 2.424,00 KM 

 

na poziciju : 

-412300- Rashodi za režijski materijal  393,00 KM 

-412700- Rashodi za stručne usluge ........ 264,00 KM 

-412400- Rashodi za materijal za posebne namjene 
................................................................. 1.767,00 KM 

 

II 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti 
unos po tačci 1 ovog Rješenja. 
 

III 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK          NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE        Vasilije Perić, dipl. ek.                                                                                                                                                                                                              

Broj: 02/5-40-2173/18                                                                                                

Datum: 28.12.2018.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Dječiji vrtić 
„Duško Radović“ Ugljevik  da  može izvršiti realokacija 
sredstava, za mjesec decembar, u okviru operativnog 
budžeta sa pozicije: 

 

-412900- Ostali rashodi ...................... 705,00 KM 

 

na poziciju : 

-412300- Rashodi za režijski materijal..455,00 KM 

-412700- Rashodi za stručne usluge ....... 250,00 KM 

 

II 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti 
unos po tačci 1 ovog Rješenja. 
 

III 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE         Vasilije Perić, dipl. ek.                                                                                                                                                                                                             
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Broj: 02/5-40-2174/18                                                                                                

Datum: 28.12.2018.god         

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštinska uprava 
Ugljevik  da  može izvršiti realokacija sredstava u 
okviru operativnog budžeta sa pozicije: 

-414100- Subvencije ........................... 20.000,00 KM 

 

na poziciju : 

-415200- Grantovi ............................... 20.000,00 KM 

 

II 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti 
unos po tačci 1 ovog Rješenja. 
 

III 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE         Vasilije Perić, dipl. ek.                                                                                                                                                                                                         

Broj: 02/5-40-4/18                                                                                                

Datum: 03.01.2019.god       

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštinska uprava 
Ugljevik  da  može izvršiti realokacija sredstava u 
okviru operativnog budžeta sa pozicije: 

 

416100- Doznake na ime socijalne zaštite 
............................................................ 5.500,00 KM 

na poziciju : 

-415200- Grantovi ............................ 5.500,00 KM 

 

II 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti 
unos po tačci 1 ovog Rješenja. 
 

III 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE         Vasilije Perić, dipl. ek.                                                                                                                                                                                                             

Broj: 02/5-40-72/18                                                                                                 

Datum: 31.12.2018.god          

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštinska uprava 
Ugljevik  da  može izvršiti realokacija sredstava u 
okviru operativnog budžeta sa pozicije: 

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova 
zaposlenih ............................................ 13.500,00 KM 

na poziciju : 

-412700- Rashodi za stručne usluge ... 13.500,00 KM 

 

II 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti 
unos po tačci 1 ovog Rješenja. 
 

III 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK          NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE        Vasilije Perić, dipl. ek.                                                                                                                                                                                                             

Broj: 02/5-40- 73/19                                                                                                 

Datum: 03.01.2019.god   

                                                

 Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Sportsko 
rekreativni centar „Rudar“ Ugljevik  da  može izvršiti 
realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa 
pozicije : 

 

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova 
zaposlenih ................................................ 841,00 KM 

 

na poziciju : 

-412200- Rashodi energije, komunalnih i 
komunik.usluga ....................................... 728,00 KM 
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-412900- Ostali rashodi ...................... 107,00 KM 

-413900- Rashodi za zatezne kamate .......  6,00 KM 

 

II 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti 
unos po tačci 1 ovog Rješenja. 
 

III 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK          NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE        asilije Perić, dipl. ek.                                                                                                                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-2190/18                                                                                                

Datum: 04.01.2019.god                                                            

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Centar za socijalni 
rad Ugljevik  da  može izvršiti realokacija sredstava u 
okviru operativnog budžeta sa pozicije : 

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih 
........................................ 15.260,00 KM 

 

na poziciju : 

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih 
.......................................................... 15.260,00 KM 

 

II 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti 
unos po tačci 1 ovog Rješenja. 
 

III 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK          NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE        Vasilije Perić, dipl. ek.                                                                                                                                                                                                           

Broj: 02/5-40-86/19                                                                                                

Datum: 15.01.2019.god    

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta 
opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Centar za 
kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik  da  može izvršiti 
realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za 
mjesec decembar, sa pozicije : 

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih 
.................................................................. 2.950,00 KM 

-412400- Rashodi za materijal za posebne namjene 
..................................................................   570,00 KM 

 

na poziciju : 

-411200- Bruto naknade troškova zaposlenih 
.................................................................. 1.600,00 KM 

-411300- Rashodi za naknadu plate za vrijeme 
bolovanja ................................................... 300,00 KM 

-412200- Rashodi energije, komunalnih i 
komunik.usluga .........................................  100,00 KM 

-412300- Rashodi za režijski materijal 
...................................................................  320,00 KM 

-412600- Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 
................................................................... 150,00 KM 

-412700- Rashodi za stručne usluge .... 1.000,00 KM 

-413900- Rashodi za zatezne kamate .......  50,00 KM 

 

II 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti 
unos po tačci 1 ovog Rješenja. 
 

III 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE        Vasilije Perić, dipl. ek.                                                                                                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-84/19                                                                                                  

Datum: 15.01.2019.god       

                                                 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Srednjoškolski 
centar „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik  da  može izvršiti 
realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za 
mjesec decembar, sa pozicije : 

 

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih 
......................................... 1.730,00 KM 

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik usluga 
................................................. 1.000,00 KM 

 

na poziciju : 

-412700- Rashodi za stručne usluge .. 1.000,00 KM 
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-511200- Izdaci za rekonstrukciju i investiciono 
održavanje .......................................... 1.730,00 KM 

 

II 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti 
unos po tačci 1 ovog Rješenja. 
 

III 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK         NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE       Vasilije Perić, dipl. ek.                                                                                                                                                                                                               

Broj: 02/5-40-28/19                                                                                                

Datum: 15.01.2019.god     

 

 Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Narodna 
biblioteka Ugljevik  da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec 
novembar, sa pozicije : 

-412900- Ostali rashodi ......................... 20,00 KM 

na poziciju : 

-511300- Izdaci za nabavku opreme ........ 20,00 KM 

 

II 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti 
unos po tačci 1 ovog Rješenja. 
 

III 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK         NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE        Vasilije Perić, dipl. ek.                                                                                                                                                                                                            

Broj: 02/5-40-102/19                                                                                                

Datum: 17.01.2019.god     

                                              

 Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Centar za 
kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik  da  može izvršiti 
realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za 
mjesec decembar, sa pozicije : 

 

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih 
.............................................................. 100,00 KM 

na poziciju : 

-412600- Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 
.............................................................. 100,00 KM 

 

II 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti 
unos po tačci 1 ovog Rješenja. 
 

III 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE         Vasilije Perić, dipl. ek.                                                                                                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-97/19                                                                                                  

Datum: 17.01.2019.god     

                                                  

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Agencija za 
razvoj MSP Ugljevik  da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec 
decembar, sa pozicije : 

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova 
zaposlenih .............................................. 7.344,00 KM 

 

na poziciju : 

-411100- Bruto plate zaposlenih ......... 6.216,00 KM 

-411300- Rashodi za naknadu plate za vrijeme 
bolovanja ............................................... 1.128,00 KM 

 

 

II 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti 
unos po tačci 1 ovog Rješenja. 
 

III 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK          NAČELNIK OPŠTINE 
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NAČELNIK OPŠTINE        Vasilije Perić, dipl. ek.                                                                                                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-89/19                                                                                                  

Datum: 17.01.2019.god    

                                                   

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštinska uprava 
Ugljevik  da  može izvršiti realokacija sredstava u 
okviru operativnog budžeta sa pozicije: 

 

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova 
zaposlenih ................................... 18.091,00 KM 

-513700- Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu 
imovinu .........................................  1.000,00 KM 

 

na poziciju : 

-412700- Rashodi za stručne usluge 
.......................................................... 5.730,00 KM 

-412800- Rashodi za održavanje javnih površina 
.......................................................... 8.361,00 KM 

-412900- Ostali rashodi ............... 4.000,00 KM 

-511700- Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu 
........................................... 1.000,00 KM 

 

II 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti 
unos po tačci 1 ovog Rješenja. 
 

III 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK             NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTIN             Vasilije Perić, dipl. ek.                                                                                                                                                                                                       

Broj: 02-40-116/19                                                                                                    

Datum: 17.01.2019.god                                          

R E P U B L I K A    S R P S K A                                   

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj:02-404-134/18 

Datum:28.12.2018.g. 

 

Na osnovu  člana 82. stav 3. Zakona  o  lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 97/16), člana 
87. i člana 88. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. 
glasnik BiH“, broj 39/14 ), Načelnik Opštine Ugljevik, 
donosi 

 

ODLUKU O POKRETANjU PONOVLjENOG 
POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA 

Član 1. 

Ovom odlukom odobrava se pokretanje ponovljenog 
postupka javne nabavke usluga izrade projektno-
tehničke dokumentacije za vjerski objekat-kapelu u 
naseljenom mjestu Ravno Polje. 

Nabavka iz prethodnog stava provešće se primjenom 
konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.  

Član 2. 

Procijenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove 
Odluke iznosi od 600,00 KM  bez zaračunatog PDV-a. 

Oznaka predmeta nabavke preuzeta iz JRJN: 
71220000-6. 

Predmetna nabavka je planirana u Planu javnih 
nabavki za 2018. godinu pod rednim brojem 4 (usluge). 

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. 
ove odluke obezbijeđen je u budžetu opštine za 2018. 
godinu pod ekonomskim kodom 513700. 

Član 3. 

Realizaciju nabavke iz člana 1.ove odluke provešće 
Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor, putem 
Komisije u skladu sa postupcima regulisanim zakonom 
i opštim aktima ugovornog organa. 

Član 4. 

Zaključenje ugovora u cilju realizacije predmetne javne 
nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim 
nabavkama i podzakonskim aktima. 

 
 

Odsjek za javne nabavke,                        
investicije i nadzor           NAČELNIK OPŠTINE 

                                        Vasilije Perić, dipl. ek. 

R E P U B L I K A    S R P S K A                                   

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj:02-404-136/18  

Datum,28.12.2018.g.  

 

Na osnovu  člana 59. i 82. stav 3. Zakona  o  lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 
68.  i  89. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten 
Opštine Ugljevik“, broj: 7/17), člana 18.stav 1, člana 90. 
Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 
39/14 ), i člana 2.stav 3. Pravilnika o postupku direktnog 
sporazuma broj: („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj 
2/15), Načelnik Opštine Ugljevik, donosi 

 

O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA  

JAVNE NABAVKE 

 

Član 1. 

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne 
nabavke robe i to: Nabavka vatrogasne opreme za 
potrebe Vatrogasne jedinice opštine Ugljevik. 

Oznaka predmeta nabavke preuzeta iz 
JRJN:35111000-5. 

Član 2. 

Nabavka robe iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem 
poziva za direktan sporazum. 
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Član 3. 

Procjenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove 
Odluke je 6.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a 
(slovima:šesthiljada i 00/100KM). 

Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2018. 
godinu pod rednim brojem 13 (Javne nabavke putem 
direktnih sporazuma u skladu sa Pravilnikom). 

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana  
1. ove Odluke je obezbijeđen u budžetu opštine 
Ugljevik za 2018. godinu pod ekonomskim kodom 
511300.    

Član 4. 

Realizacija nabavke iz člana 1.ove Odluke provešće 
Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor, u skladu 
sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima 
ugovornog organa. 

 

Član 5. 

Zaključenje direktnog sporazuma u cilju realizacije 
predmetne javne nabavke izvršiće se u skladu sa 
Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima. 

 

 

Odsjek za javne nabavke,                        
 investicije i nadzor           NAČELNIK OPŠTINE 

                                        Vasilije Perić, dipl. ek. 

R E P U B L I K A    S R P S K A                                   

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj:02-404-137/18  

Datum,31.12.2018.g. 

 

Na osnovu  člana 59. i 82. stav 3. Zakona  o  lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 97/16) i 
člana 68.  i  89. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni  
bilten Opštine Ugljevik“, broj: 7/17), člana 18.stav 1, 
člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik 
BiH“, broj 39/14 ), i člana 2.stav 3. Pravilnika o 
postupku direktnog sporazuma broj: („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“, broj 2/15), Načelnik Opštine Ugljevik, 
donosi 

 

O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA  

JAVNE NABAVKE 

  

Član 1. 

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne 
nabavke roba i to: Računara i računarske opreme. 

Oznaka predmeta nabavke preuzeta iz JRJN: 
30200000-1. 

Član 2. 

Nabavka robe iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem 
poziva za direktan sporazum. 

 

Član 3. 

Procjenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove 
Odluke je 4.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a 
(slovima:četirihiljadehiljadei00/100KM). 

Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2018. 
godinu pod rednim brojem 19 (Javne nabavke putem 
direktnih sporazuma u skladu sa Pravilnikom). 

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana  
1. ove Odluke je obezbijeđen u budžetu opštine 
Ugljevik za 2018. godinu pod ekonomskim kodom 
511300.    

Član 4. 

Realizacija nabavke iz člana 1.ove Odluke provešće 
Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor, u skladu 
sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima 
ugovornog organa. 

 

Član 5. 

Zaključenje direktnog sporazuma u cilju realizacije 
predmetne javne nabavke izvršiće se u skladu sa 
Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima. 

 

Odsjek za javne nabavke,                        
 investicije i nadzor           NAČELNIK OPŠTINE 

                                        Vasilije Perić, dipl. ek. 

 

NAČELNIK OPŠTINE  

Odjeljenje za prostorno uređenje i 

stambeno komunalne poslove  

Trg Draže Mihajlovića  br. 1 

76330 Ugljevik  

Broj: 02-372-83/18 

O G L A S 

 

Odjeljenje za prostorno  uređenje i stambeno 
komunalne poslove Opštine Ugljevik, Trg Draže 
Mihailovića broj 1.  izvršio je u registru zajednicu  
etažnih vlasnika stambenih zgrada, u registarskom listu 
broj 2/10 br 02-372-83/19 od 03.01.2019. god..sa 
sljedećim podacima: 

 

Promjene lica  ovlaštenog za zastupanje Zajednice 
etažnih vlasnika ,,Starine Novaka,,  2 i 4 ulaz 2 i 4 
Ugljevik  Jovo Jovanović iz Ugljevika je ovlašten za 
zastupanje zajednica  etažnih vlasnika  ,,Starine 
Novaka  2 i 4 ulaz 2 i 4 Ugljevik pred organima uprave 
pravosudnim organima i u pravnim poslovima sa trećim 
licima vezanim za održavanje i korištenje zgrade. 
Cvetković Tihomir  i Simić Slavko iz Ugljevika raniji 
zastupnici brišu se iz registra kao lica ovlaštena za 
zastupanje  zajednice i njihova ovlaštenja  

                          Službeno lice organa  

NAČELNIK OPŠTINE  

Odjeljenje za prostorno uređenje i 

stambeno komunalne poslove  

Trg Draže Mihajlovića  br. 1 

76330 Uglljevik  

Broj: 02-372-2/19 

O G L A S 

 

Odjeljenje za prostorno  uređenje i stambeno 
komunalne poslove Opštine Ugljevik, Trg Draže 
Mihailovića broj 1.  76300 Ugljevik  na osnovu rješenja 
broj 02/-372-2/19 od 21.01.2019. godine izvršio je u 



46                                                                 SLUŽBENI BILTEN OPŠTINE UGLjEVIK – Broj 1                                             27.02.2019. 

 

registru zajednicu  etažnih vlasnika stambenih zgrada, 
u registarskom listu broj 1/19 upis osnivanja zajednica 
etažnih vlasnika  ,,Njegoševa  br 6  Ugljevik .sa 
sledećim podacima: 

Broj osnivača 20 djelatnosti zajednice obezbjeđivanje 
sredstava za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja 
zgrade i druge troškove upravljanja zgradom 
održavanje ztajedničkih dijelova i uređaja zgrade 
korištenje zajedničkih   dijelova zgrade rad na 
unapređenju estetskog  ambijentalnog i urbanog 
izgleda zgrade. Zajednica je ovlaštena da u pravnom 
prometu sa trećim licima zaključuje ugovore  i obavlja 
druge poslove pravnog prometa u okviru svoje 
djelatnosti  samostalno i bez ograničenja . Zajednica 
odgovora za svoje obaveze apsolutnom svojom  
imovinom . Za obaveze Zajednice koje se odnose na 
poslove održavanja zajedničkih dijelova zgrade 
odgovaraju  supsidijarno članovi zajednice do visine 
svog udjela u plaćanju  troškova investicionog i 
tekućeg održavanja i hitnih  intervencija  na 
zajedničkim dijelovima zgrade  Novo Stanišić i Zoran 
Grujičić  zastupaju zajednicu samostalno   i bez 
ograničenja.  

 

                        Službeno lice organa  

NAČELNIK OPŠTINE  

Odjeljenje za prostorno uređenje i 

stambeno komunalne poslove  

Trg Draže Mihajlovića  br. 1 

76330 Ugljevik  

Broj: 02-372-27/18 

                                                                              

O G L A S 

 

Odjeljenje za prostorno  uređenje i stambeno 
komunalne poslove Opštine Ugljevik, Trg Draže 
Mihailovića broj 1.  na osnovu rješenja  broj 02/4-372-
27/19 od 08.02.2019. god..izvršio je u registru zjednica 
etažnih vlasnika stambenih zgrada  u registarskom listu  
broj 3/13 upis  promjene lica  ovlaštenog za zastupanje 
Zajednice etažnih vlasnika  Ćirila i Metodije   5 Ugljevik 
sa sljedećim podacima  

Radoslav Radovanović  iz Ugljevika je ovlašten za 
zastupanje zajednica  etažnih vlasnika  Ćirila i Metodije  
5  Ugljevik pred organima uprave pravosudnim 
organima i u pravnim poslovima sa trećim licima 
vezanim za održavanje i korištenje zgrade. Milenko 
Naćić  iz Ugljevika  briše se iz  registra kao lica 
ovlaštena za zastupanje  zajednice i njegova 
ovlaštenja.  

 

                         Službeno lice organa  
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