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Уређује: Секретар СО-е 
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БРОЈ  1/19  ГОД. LVII 

 

На основу  члана 7. Пословника Скупштине 
општине Угљевик (,,Службени билтен Општине 
Угљевик,, број: 8/17) Скупштина општине Угљевик 
на сједници одржаној, 22.02. 2019.године, доноси  

O Д Л У К У 

О ПРОГЛАШЕЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

 

Члан 1. 

Проглашава се мандат  одборника  Скупштине 
општине Угљевик,  Недељка  Марковића, са листе  
политичког субјекта  САВЕЗ  НЕЗАВИСНИХ  
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД.   

 

Члан 2. 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у ,,Службеном билтену Општине Угљевик,,  

 
РЕПУБЛИКА  СРПСКА                        

СКПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                                                                 

Број: 01-111- 16 /19.                     ПРЕДСЈЕДНИК СО-e                                                           

Датум, 22.02.2019. године         Ђоко Симић, професор 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(,,Службени гласник Републике Српске,, број 97/16), 
и члана 37. Статута општине Угљевик (,,Службени 
билтен Општине Угљевик,, број 7/17), Скупштина 
општине Угљевик на сједници одржаној данa 
22.02.2019. године доноси: 

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ 
ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ УГЉЕВИК ЗА ПЕРИОД 2019-
2028.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Усваја се Стратегија безбједности друмског 
саобраћаја на подручју општине Угљевик 2019-
2028.годину. 

Члан 2. 

Саставни дио ове Одлуке је Стратегија друмског 
саобраћаја на подручју општине Угљевик 2019-
2028.годину. 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном билтену општине 
Угљевик“.  

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК  

Број:01-345-9/19                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО-e 

Датум,22.02.2019.године       Ђоко симић, професор 

 

СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ ДРУМСКОГ 
САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

УГЉЕВИК ЗА ПЕРИОД 2019-2028.ГОДИНУ 

1 .  У В О Д  

Подручје општине Угљевик се налази у 
сјевероисточном дијелу Републике Српске, између 
44° 41´ сјеверне географске ширине и 18° 59´ 
источне географске дужине. Смјештено је на 
источним падинама планине Мајевице односно на 
крајњим падинама које се спуштају према 
Семберској равници и Брчанском платоу. 
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Територија општине Угљевик захвата површину од 
17.042 ha. У класи подјеле према величини 
површине територије, припада мањим општинама 
Републике Српске. Са сјеверне и источне стране 
већим дијелом граничи са брежуљкастим подручјем 
територије града Бијељина и мањим дијелом, са 
њеним равничарским простором. Са западне 
стране, граница се простире брдовитим дијелом 
општине Лопаре. Јужна граница се пружа 
брдовитим дијелом општина Зворник и Теочак. 

Подручје општине Угљевик чини 25 насељених 
мјеста, од чега је једно градско насеље Угљевик, 
организованих у 25 мјесних заједница које су већим 
дијелом руралне средине. Према попису 
становништва из 2013. године укупан број 
становника на подручју општине Угљевик био је 
15.118. 

Са другим крајевима Републике Српске и БиХ 
подручје општине Угљевик је повезано доста 
квалитетном мрежом магистралних и регионалних 
путева. Кроз средишњи дио општине пролази 
магистрални пут М-18 Бијељина-Тузла и 
регионални путни правац Р-459 Пилица-Корај.  

Магистралним путем М-18 Бијељина-Тузла 
остварена је комуникација са источним и западним 
дијеловима региона и шире. Преко регионолног 
пута Р-459 Пилица-Корај омогућена је квалитетна 
територијална повезаност општине Угљевик са 
сјеверним (Брчко дистрикт, БиХ) и јужним (општина 
Зворник) дијеловима републике и региона. Даље је 
остварено и повезивање регионалног пута на 
магистралне путне правце (на територији других 
општина).  

Дионица магистралног пута од Равног Поља до 
Малешеваца је дужине око 16 км,а регионални 
путни правац од Тутњевца преко Забрђа, 
Угљевичке Обријежи, Старог Угљевика, Мезграје, 
Црвеног Брда, Горње и Доње Трнове кроз подручје 
општине пролази у дужини од 30,8 км. Усљед 
утицаја клизишта угрожене су поддионице 
регионалног пута према Старом Угљевику, 
Просјека-Црвено Брдо и Црвено Брдо- Горња 
Трнова. 

Мрежу локалних путева чини педесет четири 
локална пута у укупној дужини од 147,204 км. Oд 
укупнe дужинe лoкaлних путeвa aсфaлтирaнo je 
112,239 км што чини удио од 76%, дoк oстaтaк 
кaрaктeришe мaкaдaмскa пoдлoгa и зeмљaни 
зaстoр. Taкoђe, пoд aсфaлтним зaстoрoм je и диo 
нeкaтeгoрисaних путeвa у дужини око 66 км. 
Такођер, су евидентиране и градске улице у укупној 
дужини од 19,473 км. 
Гeoстрaтeшки пoлoжaj oпштинe Угљeвик je вeoмa 
пoвoљaн. Oпштинa сe нaлaзи нa 22 км удaљeнoсти 
oд Биjeљинe, 49 км oд Tузлe, 30 км oд Брчкoг, 165 
км oд Сaрajeвa, 160 км oд Бeoгрaдa, 144 км oд 
Нoвoг Сaдa. Нa удaљeнoсти oкo 70 км oд Угљeвикa 
je прикључeњe нa Пaнeврoпски Кoридoр 10, 
oднoснo aутo пут E70 Бeoгрaд- Зaгрeб. Oвaj путни 

прaвaц je нajкрaћa вeзa сa oвa двa грaдa и прeкo 
њих сa зaпaднoм/срeдњoм eврoпoм и jугoм/истoкoм 
бaлкaнскoг пoлуoстрвa. Aeрoдрoм “Никoлa Teслa” у 
Бeoгрaду je удaљeн 143 км oд Угљeвикa, aeрoдрoм 
у Бaњa Луци 197 км, у Сaрajeву 165 км, a у Tузли 48 
км.  

Нajближa лукa je у Брчкoм нa удaљeнoсти oкo 30 
км oд Угљeвикa. 

Међународни гранични прелази за промет 
путника и робе I категорије, Рача (БиХ)-Сремска 
Рача (РС), од општине Угљевик удаљен је 34 км, 
Павловића мост (БиХ)-Бадовинци (РС) 29 км, 
Каракај (БиХ)-Мали Зворник (РС) 33 км, Брчко 
(БиХ)-Гуња (РХ) 33 кми Орашје (БиХ)-Жупања (РХ) 
60 км. 

Међународни гранични прелази за промет 
путника Шепак (БиХ)-Трбушница (РС) удаљен је од 
Угљевика 22 км. 

Основу за израду ове стратегије представља 
Стратегија безбједности саобраћаја Републике 
Српске, те су у складу са истом дефинисани 
кључни правци у већој мјери идентични, али у 
сваком случају прилагођени могућностима у оквиру 
субјеката на територији општине Угљевик. 

Република Српска као ентитет у саставу БиХ 
препознала је европске вриједности, односно значај 
безбjедности друмског саобраћаја и започела је са 
спровођењем мјера које су биле усмјерене на 
смањење броја и посљедица саобраћајних незгода, 
а као резултат наведеног је и усвајање Стратегије 
безбједности саобраћаја на путевима Републике 
Српске за период 2013. година – 2022. година, 
односно развој стратегије безбједности саобраћаја 
на локалном нивоу.Подаци који ће бити обрађени у 
овој Стратегији говоре о броју и последицама 
саобраћајних незгода и потврђују значај постојања 
стратешких докумената безбједности саобраћаја на 
свим нивоима. 

2 .  А Н А Л И З А  С А О Б Р А Ћ А Ј Н И Х  Н Е З Г О Д А  У  
П Е Р И О Д У  О Д  2 0 1 1 - 2 0 1 7  Г О Д И Н Е  

Приликом израде овог документа у обзир је узет 
период од 2011-2017.године, те за посматрани 
период извршена је анализа показатеља који су 
значајни за будуће одређивање кључних циљева и 
унапређење безбједности саобраћаја те су 
анализиране саобраћајне незгоде у односу на 
укупан број и посљедице. Анализом регистрованих 
саобраћајних незгода и поређењем броја незгода у  
посматраном периоду 2011-2017, може се 
закључити да је на подручју које оперативно 
покрива Полицијска станица Угљевик варирао број 
укупних саобраћајних незгода и саобраћајних 
незгода са материјалом штетом. Ако посматрамо 
полазну и завршну годину, примјетан је повећан 
број саобраћајних незгода (134,18%) као и повећан 
број саобраћајних незгода са материјалном штетом  
(178,94 %). 



Табела број 1. Преглед укупног броја саобраћајних незгода са посљедицама по лице и  материјалном 
штетом за период 2011-2017. година на подручју општине Угљевик 

година 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

укупно саобраћајна 
незгода 

29 27 22 20 54 60 68 

број СН са 
материјалном штетом 

19 19 13 9 38 34 53 

Број погинулих лица 0 0 0 1 2 0 0 

Број тешко 
повређених лица 

4 2 4 4 3 5 5 

Број лакше 
повријеђених лица 

10 7 6 7 16 33 16 

У период у од 01.01.2011. године до 31.12.2017. године на подручју општине Угљевик у саобраћајним   
   незгодама три лица су смртно страдала. 
   Број погинулих у саобраћајним незгодама приказан је графиконом број 1. 

 

Графикон број1. Приказ броја саобраћајних незгода са погинулим лицима 

Само у протеклих седам година 27 лица је тешко повријеђено на подручју које оперативно покрива 
Полицијска станица Угљевик. 
Број тешко повријеђених лица у саобраћајним незгодама приказан је графиконом број 2. 

 

Графикон број 2. Приказ броја саобраћајних незгода са тешко повријеђеним лицима 

У посматраном периоду 2011-2017. године на подручју општине Угљевик у саобраћајним незгодама 95 
лица задобило је лакше тјелесне повреде. 

Број лакше повријеђених лица у саобраћајним незгодама приказан је графиконом број 3. 
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Графикон број 3. Приказ броја саобраћајних незгода са лакше повријеђеним лицима 

Када је у питању број саобраћајних незгода, може се рећи да још увијек није успостављен опадајући тренд, 
већ да је присутан осцилирајући тренд укупног броја саобраћајних незгода. Ово је карактеристично за 
земље које немају стабилне и снажне заштитне системе у безбједности саобраћаја. Зато је неопходно 
стратешки унапређивати капацитет и интегритет појединаца и институција који реализују мјере и активности 
у циљу смањивања страдања у саобраћају. 

3 .  У З Р О Ц И  Н А С Т А Н К А  С А О Б Р А Ћ А Ј Н И Х  Н Е З Г О Д А  И  К А Т Е Г О Р И Ј Е  П У Т Е В А  Н А  
К О Ј И М А  С Е  Д О Г О Д И Л А  Н Е З Г О Д А  Н А  П О Д Р У Ч Ј У  О П Ш Т И Н Е  У Г Љ Е В И К  

Анализирајући узроке саобраћајних незгода (табела број 2) у 2017. години долазимо до закључка да су 
најчешћи узроци саобраћајних незгода радње возилом у саобраћају (24), непрописно одстојање (15), 
неприлагођена брзина (10) и непоштовање првенства пролаза (5). 

 

Табела број 2. Преглед узрока због којих је дошло до саобраћајне незгоде 

Узроци / година 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Брзина 6 6 0 0 5 11 10 

Претицање 0 1 2 0 5 4 3 

Првенство пролаза 3 1 2 4 12 8 5 

Мимоилажење 7 5 1 2 3 1 1 

Обилажење 1 1 1 0 0 0 0 

Радње возилом 11 11 13 6 20 18 24 

Одстојање 3 1 1 1 4 10 15 

Пјешаци 0 0 0 0 0 0 0 

Пут 0 0 0 0 0 0 0 

Остало 1 1 0 7 5 7 10 

 

Анализирајући саобраћајне незгоде по категоријама пута и мјестима настанка (табела број 3), можемо 
закључити да се највише саобраћајних незгода у посматраном периоду 2011-2017. година догодило на 
магистралном путу (86), локалним путевима (85), улицама у насељу (75), на регионалним путевима (34) 
док на некатегорисаним путевима није забиљежена саобраћајна незгода. У наредном периоду потребно 
је ангажовање радника полиције у насељеним мјестима, магистралном путу и улицама у насељу гдје и 
најчешће долази до саобраћајних незгода. 
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Табела број 3. Приказ броја саобраћајних незгода по категорији пута 

Kатегорија пута / 
година 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Магистрални пут 0 0 0 0 25 31 30 

Регионални пут 6 5 4 5 5 6 3 

Улице у насељу 7 12 5 7 14 12 18 

Локални пут 16 10 13 8 10 11 17 

Некатегорисани пут 0 0 0 0 0 0 0 

4 .  Т Р О Ш К О В И  С А О Б Р А Ћ А Ј Н И Х  Н Е З Г О Д А  

На основу истраживања које је спровео Економски инстиут у склопу рада „Трошкови саобраћајних 
незгода у Републици Српској“ (Sweroad пројектни тим) примјеном бруто аутпут методе (метода људског 
капитала) израчунати су социјално-економски губици који настају као посљедица саобраћајних незгода у 
Републици Српској. Примјеном ове методе израчунавају се сљедећи трошкови: трошкови 
администрације, здравственог збрињавања жртава, штета на имовини, изгубљенa продуктивност 
погинулих и повријеђених, као и надокнада за претрпљену физичку и душевну бол и патњу. 

На основу овог истраживања дошло се до сљедећих трошкова за свако лице настрадало у саобраћајним 
незгодама у РС.  

Табела 4. Приказ насталих губитака за сваку жртву саобраћајне незгоде према степену озбиљности у РС 

Посљедице Трошкови  

Погинули 520.950 КМ 

Тежа повријеђена лица 20.766 КМ 

Лакше повријеђена лица 693 КМ 

На основу ових података извршен је прорачун губитака за сваку жртву саобраћајних несрећа према 
степену озбиљности у општини Угљевик. 

Табела број 5. Приказ насталих губитака за сваку жртву саобраћајне незгоде у општини Угљевик 

Погинули 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Број 
погинулих 

0 0 0 1 2 0 0 

Трошкови 0 0 0 520.950,00 1.041.900,00 0 0 

 

ЛТП 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Број лакше 
повријеђених 

10 7 6 7 16 33 16 

трошкови 6.930,00 4.851,00 4.158,00 4.851,00 11.088,00 22.869,00 11.088,00 

 

ТТП 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Број тешко 
повријеђених 

4 2 4 4 3 5 5 

трошкови 83.064,00 41.532,00 83.064,00 83.064,00 62.298,00 103.830,00 103.830,00 

 

На основу претходне три табеле долази се до износа укупних трошкова саобраћајних незгода у општини 
Угљевик и тај износ је 2.189.367,00 КМ. Имајући у виду да је анализом обухваћено 7 година, слиједи да је 
годишњи губитак око 312.766,00 КМ  те су овакви губици у људским ресурсима и финансијским 
средствима неприхватљиви за нашу општину. 



5 .  П Р А В Н И ,  П Л А Н С К И  И  С Т Р А Т Е Ш К И  
О К В И Р  

ВИЗИЈА 

„Стварање услова да општина Угљевик буде 
безбедна општина за све учеснике у саобраћају“ 

За реализацију визије Стратегије важно је да сваки 
грађанин и сваки субјект у друштвеном систему 
живи и ради са мишљу о безбедности саобраћаја. 
Ако се сваки субјекат у друштвеном систему буде 
понашао у складу са циљем да сви буду безбедни, 
тада ће визија бити достигнута. 

5.1. Кључни циљеви стратегије 
У периоду од 2019. до 2028. године, реализоваће 
се мјере и активности различитих субјеката којима 
ће се унаприједити систем безбједности саобраћаја 
кроз сљедеће индикаторе перформанси 
безбједности саобраћаја:  

- повећаће се употреба система заштите  
(уотреба сигурносног појаса, дјечија сједалица, 
заштитна кацига),  

- побољшаће се поштовање ограничења брзине 
кретања возила 

- смањиће се броја алкохолисаних возача у 
саобраћају 

- смањиће се укупaн броја саобраћајних незгода 
за 30% 
5.2. Квалитативни циљеви 
Квалитативни циљеви треба да постигну даље 
смањење најтежих последица саобраћајних 
незгода, односно броја погинулих, тешко и лако 
повријеђених лица. Посматрајући глобално, 
важно је 

- повећати саобраћајну културу становништва, 
- створити предуслове за боље познавање и 

поштовање саобраћајних прописа као и 
- повећати друштвену свијест о проблемима 

страдања у саобраћају. 

Оспособљавање у познавању саобраћајних 
прописа за сигурно учешће у саобраћају већ у 
најранијем дјечијем узрасту има једну од 
најважнијих улога у остваривању главног 
квантитативног циља. Увођење саобраћајног 
образовања у све образовне установе, почевши од 
дјечјих вртића, као мјеру која ће дугорочно утицати 
на понашање најмлађе и адолесцентске групе 
учесника у саобраћају, а самим тим и директно на 
безбједност саобраћаја.Све врсте саобраћајне 
недисциплине, посебно међу млађим категоријама 
становништва, потребно је свести на најнижи ниво. 

Праћење и усмјеравање казнене политике у циљу 
повећања саобраћајне дисциплине и одговорности 
возача према поштовању саобраћајних прописа и 
ширењу саобраћајне културе, посебна је мјера која 
ће допринијети остварењу циља. 

Начин на који ће се допринијети остваривању 
квалитативних циљева су: 

 спровести препоруку Свјетске здравствене 

организације (WHО) о превенцији повреда у 
друмском саобраћају 

 јачати капацитет и интегритет појединаца и 
институција БС (безбједности саобраћаја) у 
општини, тако да се успоставе снажне и 
стабилне институције безбjедности саобраћаја, 

 успоставити мрежу партнера, добру сарадњу и 
усаглашавање рада институција БС у општини, 
уз главну координирајућу улогу општинског 
Савјета за БС, (одржавати мјесечне састанке 
посвећене БС), 

 достићи стабилан опадајући тренд у броју 
саобраћајних незгода и тренд опадања 
друштвено-економских трошкова насталих као 
посљедица саобраћајних незгода,  

 увести захтјеве безбједности саобраћаја у 
процес урбанистичког планирања и израде 
регулационих планова, 

 урадити локалне нормативне акте у области 
саобраћаја и успоставити процес њиховог 
сталног унапрјеђивања,  

 унапрјеђивати свијест о потреби генералног 
побољшања законодавства и примјене закона, 

 унапрјеђивати свијест о значају проблема БС и о 
могућности унапрјеђења БС кроз мјере и 
активности у општини, 

 подржати најважније партнере да припреме 
своје стратешке документе о БС (политике, 
стратегије, акциони планови и сл.), у складу са 
овом стратегијом и да их активно спроводе,  

 успоставити базу података о саобраћајним 
незгодама у општини,  

 успоставити процес периодичног снимања и 
праћења најважнијих индикатора безбједности 
саобраћаја у општини (употреба система 
заштите, вожња под утицајем алкохола, 
прекорачење брзине и слично),  

 унапрједити процес евидентирања повријеђених 
у саобраћајним незгодама и њиховог 
збрињавања и лијечења,  

 побољшати хитну медицинску службу, лијечење 
и рехабилитацију повријеђених у саобраћајним 
незгодама. 
5.3. Начела стратегије безбједности 
саобраћаја 
 тежња за највишим стандардима 

(политика безбједности друмског саобраћаја 
треба да стави грађане у фокус активности, 
да их охрабрује да и сами преузму 
одговорности за себе и остале учеснике у 
саобраћају, као и да се ствара свијест о 
једнакости свих учесника у саобраћају); 

 свеобухватни приступ безбједности 
друмског саобраћаја (о будућој политици 
безбједности саобраћаја треба да воде 
рачуна и остале гране политике, а 
безбједност друмског саобраћаја уско је 
повезана са политиком енергетике, околине, 
запошљавања, образовања, младих, јавног 
здравља, правосуђа, осигурања итд.); 

 подијељена одговорност (најважније 
начело дјеловања је питање управљања у 
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складу са начелом пропорционалности.У 
подручју безбједности саобраћаја посматра 
се концепт подијељене одговорности, а 
нужно је показати и развијати заједништво и 
конкретне акције на нивоу управљачке 
структуре како у ЕУ, тако и у регионалним и 
локалним тијелима власти, односно 
општини Угљевик). 

6 .  К Љ У Ч Н И  С У Б Ј Е К Т И  У  С П Р О В О Ђ Е Њ У  
С Т Р А Т Е Г И Ј Е  И  Њ И Х О В А  О Д Г О В О Р Н О С Т  

Да би дошло до реализација активности из 
Стратегије, неопходно је укључивање свих 
субјеката безбједности саобраћаја дефинисаних 
кроз Закон о безбједности саобраћаја на путевима 
Републике Српске. 

Поред Савјета за безбједност саобраћаја 
неопходно је укључивање свих заинтересованих 
правних и физичких лица који дјелују на територији 
општине Угљевик, те у том смислу се могу 
издвојити сљедећи субјекти: 

- Општинска управа Угљевик; 
- Савјет за безбједнсот саобраћаја општине 

Угљевик; 
- ПУ Бијељина - Полицијска станица Угљевик; 
- ЈЗУ Дом здравља Угљевик; 
- Ауто мото друштво „Ауто Угљевик“ 
- Ватрогасна јединица 
- Црвени крст општине Угљевик; 
- Дјечији вртићи, 
- Мјесне заједнице 
- Основне и средња школе на подручју општине 

Угљевик 
- Аутошколе које активно дјелују на подручју 

општине Угљевик 

7 .  К Љ У Ч Н И  П Р А В Ц И  И  А К Т И В Н О С Т И  
Д Ј Е Л О В А Њ А  

Успостављање структуре са јасном подјелом 
задатака и постојање тијела које врши координацију 
спровођења планираних активности, као и усвајање 
стратегије и програма безбједности саобраћаја, 
представљају основу за организован приступ 
рјешавању проблема безбједности друмског 
саобраћаја на територији општине Угљевик. Као 
савјетодавно тијело формиран је Савјет за 
безбједност саобраћаја, и представља основну 
контуру структуре, а истовремено и координационо 
тијело међу раније дефинисаним кључним 
субјектима. 

Главни првци дјеловања дефинишу се кроз опште 
прихваћене стубове безбједности саобраћаја и 
огледају се у сљедећем: 

Стуб 1: Управљање безбједношћу саобраћаја 

- Управљање безбједношћу, 
- Локални прописи који се односе на безбједнoст 

саобраћаја,Подаци о незгодама и посљедицама, 
- Програм безбједности саобраћаја, 
- Индикатори дјеловања и праћење. 

Стуб 2: Безбједнији путеви и кретања 

- Планирање и пројектовање безбједних путева, 
- Превентивне активности на постојећим путевима 

(провјере безбједности), 
- Активности на смањењу броја опасних мјеста и 

слично.  

Стуб 3: Безбједнија возила 

- Технички прегледи возила, 
- Возила за превоз роба и путника на нивоу општине 

Угљевик. 

Стуб 4: Безбједнији учесници у саобраћају 

- Саобраћајно образовање и васпитање дјеце, 
- Оспособљавање кандидата за возаче и полагање 

возачких испита, 
- Кампање јавног информисања, 
- Активности саобраћајне полиције. 

Стуб 5: Збрињавање након незгоде 

- Служба медицинске хитне помоћи на мјесту 
саобраћајне незгоде,Унапређење људских и 
материјалних ресурс у оквиру носиоца ових 
активности,Заједничка обука спасилаца, полиције, 
ватрогасаца и службе хитне медицинске помоћи, 

- Лијечење и рехабилитација лица која су 
повријеђена у саобраћајној незгоди. 
 
7.1. Активности у оквиру стуба 1 - Управљање 
безбједношћу саобраћаја 

Неопходно је да кључни субјекти за спровођење 
стратегије у оквиру својих редовних активности 
предузимају кораке како би се десила промјена, у 
начину размишљања, а посебно у организационом 
облику, гдје би безбједност саобраћаја имала своје 
мјесто.Када је у питању ниво општине Угљевик, 
може се јасно уочити постојање основних контура 
успостављене структуре, са постојањем 
координационог тијела оличеном у Савјету за 
безбједност саобраћаја.Недостају усвојена 
Стратегија унапређења безбједности саобраћаја 
усклађена са Стратегијом унапређења 
безбједности саобраћаја на простору Републике 
Српске, и квалитетан и уравнотежен акциони план, 
као и дефинисан и сталан извор финансирања који 
ће омогућити реализацију планираних мјера. 
Неопходно је кроз све активности радити на јачању 
институција за управљање безбједношћу 
саобраћаја.Конкретне активности које је потребно 
на адекватан начин плански спроводити су: 

- успостављање сарадње са Агенцијом за 
безбједност саобраћаја и осталим релевантним 
субјектима 

- формирање базе података која ће послужити као 
основа за праћење напретка у смањењу броја 
смртно страдалих и повријеђених у саобраћају, 

- идентификацију опасних мјеста или дионица гдје 
се јављају назгоде у великом броју или незгоде са 
тежим посљедицама и предузму корективне мјере 
у складу с тим, 

- провјера безбједности постојеће инфраструктуре 
путева и примјена ефикасних техничких и других 
мјера у циљу побољшања безбједности на 
путевима, 

- усмјеравање 8-10% улагања у инфраструктуру на 
финансирање безбједности на путевима, 
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- стручно оспособљавање носиоца најважнијих 
активности у безбједности саобраћаја 

- усвојање програма безбједности друмског 
саобраћаја. 
 
7.2. Активности у оквиру стуба 2. - Безбједнији 
путеви и кретање  
 
Циљ је подизање опште безбједности и квалитета 
путне мреже за добробит свих учесника у 
саобраћају, а посебно пjешака, бициклиста и 
мотоциклиста, што ће бити постигнуто кроз 
увођење процjене безбједности инфраструктуре 
путева и циљано побољшање безбjедности 
приликом планирања, пројектовања, изградње и 
експлоатације путева. Подстицање надлежних 
органа власти да разматрају сигурност путне 
инфраструктуре у циљу задовољења потреба 
свих учесника у саобраћају и различите врсте 
едукације на тему безбједности у саобраћају.   

Конкретне активности које је потребно на адекватан 
начин спроводити су: 

- урадити  главни саобраћајни пројекат за цијелу 
општину 

- изградити одговарајућу инфраструктуру за 
кретање рањивих учесника (пјешака и 
бициклиста)  

- Појачати инспекцијску контролу око заштитног 
појаса јавних путева 

- У циљу повећања степена безбједности 
саобраћаја у зонама основних и средње школе 
планирати постављање посебних објеката на 
путу ради смањења брзине кретања возила, 

- Примена савремених алата и процедура 
безбједности саобраћаја у планирању, 
пројектовању, изградњи, експлоатацији и 
одржавању путева 

- Инсталирати видео-надзор на главним улицама 

7.3. Активности у оквиру стуба 3. – Безбједнија 
возила 
Моторно возило је технички систем који ствара 
повећану опасност по околину поготово ако се 
неопрезно користи и недовољно брижљиво 
одржава. Услед експлоатације долази до трошења 
елемената, дијелова и склопова возила, тако да 
долази до отказивања без претходне најаве. 

Безбједност возила има три основна аспекта: 

1. Да својим активним елементима не повећава 
ризик, 

2. Да што мање угрожава субјективне способности 
возача важне за исправно реаговање, 

3. Да својим пасивним елементима ублажава 
посљедице када дође до незгоде. 

Возило утиче на безбједност саобраћаја читавим 
низом својих конструктивних производних и 
експлоатационих параметара. Некад и мања 
грешка на возилу може возачу створити потешкоће 
у ситуацији која претходи незгоди. Возило на разне 
начине може утицати индиректно на појаву умора и 

сл. Кад дође до незгоде од возила много зависи 
какве ће посљедице претрпјети путници.Конкретне 
активности које је потребно спроводити су: 

- Унапријеђење система контроле техничке 
исправности возила (поготов аутомобила 
старијих од 15 година) 

- Интензивирати кампање на примјени обавезне 
опреме у зимским условима  

- Стимулисати привреднике да купују нова и 
сигурнија привредна возила и аутобусе 

- Пунионице елктричних аутомобила 

7.4. Активности у оквиру стуба 4. - Безбједнији 
учесници у саобраћају 

Возило, пут и околина се могу унаприједити 
примјеном нових технологија, наука и достигнућа, 
али је најтеже утицати на човjека, као доминантног 
фактора безбједности саобраћаја. Свијест и 
ставови учесника у саобраћају су примарни фактор 
безбједности на који треба утицати.Земље у 
Свијету које су највише постигле на пољу 
безбједности саобраћаја одавно су препознале 
значај адекватне обуке, стицања квалитетног знања 
и исправних ставова свих учесника у саобраћају. 
Свјетска искуства указују на висок ефекат који су 
унапређење образовања и ставова имали на 
повећање нивоа безбједности у саобраћају, што се 
директно огледа кроз смањење броја саобраћајних 
незгода и последица. У свијету је одавно 
успостављен систем образовања о саобраћају 
дјеце предшколског и школског узраста који се 
наставља квалитетним образовањем кроз 
аутошколе све у циљу да млади у будућности 
постану узорни учесници у саобраћају. Образовање 
се континуирано спроводи од најранијег дјетињства 
чиме се подиже ниво колективне свијести о 
ризицима у саобраћају. Ауто мото савез РС и 50 
Ауто мото друштава спроводе Истраживања 
употребе безбједносног појаса у возилима на 
путевима у насељу, ван насеља и аутопуту у РС од 
2012. године. Према резултатима примећен је 
тренд раста употребе сигурносних појасева, ако 
узмемо у обзир да је 2012. године, 39 одсто возача 
користило појасеве, а у 2018.години 61 одсто 
возача.Саобраћај на подручју општине Угљевик је 
свакодневно додатно оптерећен несавјесним и 
незаконитим понашањем великог броја учесника. 
Овакво понашање је постало друштвено 
прихватљиво и такорећи одобрено, што је основна 
препрека ка стварању уређеног и безбједног 
саобраћајног система. Грубим кршењем прописа 
учесници у саобраћају доводе и себе и друге у 
ризичне ситуације, а да притом тога нису ни свјесни 
док не буде прекасно. 

Конкретне активности које је потребно 
спроводити су: 

- интензивирати примјену сигурносних појасева 
(задња сједишта путничких аутомобила, 
аутобуса, теретних возила) 
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- успостављање система саобраћајног 
образовања и васпитања у систему 
предшколског, основног и средњег образовања 

- Интензивирати кампању на примјену дјечијих 
сједалица и подметача 

- Спроводити кампање за коришћење кацига за 
мотоциклисте и мопедисте 

- Спроводити кампање које за циљ имају 
смањивање вожње под утицајем алкохола 

- Интензивирати примјену поштовања 
ограничења брзине 

- Појачати контролу понашања пјешака и 
бициклиста 

- Унапређење понашања возача 
пољопривредних машина 

- Повећање нивоа употребе јавног превоза 
- Набавка јавних бицикала 
- Кампање јавног информисања 

7.5. Активности у оквиру стуба 5. –Активности 
након саобраћајне незгоде 
Повећање ефикасности активности предузетих 
послије саобраћајне незгоде и побољшање 
одговора здравстених служби, ватрогасног друштва 
и других система у циљу обезбјеђивања што 
ефикаснијег хитног збрињавања као и каснијег 
лијечења и опоравка особа настрадалих у 
саобраћајним незгодама. Наведено подразумјева 
улагање у инфраструктуру и људске ресурсе Дома 
здравља, Ватрогасног друштва и организационе 
јединице Министарства унутрашњих послова на 
територији општине Угљевик задужене за послове 
саобраћаја у следећим доменима: 

- развој система предболничке здравствене 
заштите, који укључује и адекватно избављање 
жртве из возила послије незгоде, 

- обезбјеђивање ране рехабилитације и подршке 
повријеђенима и члановима породица 
настрадалих, у саобраћајним незгодама како би 
се умањиле физичке и психолошке трауме, 

- развој болничких система за збрињавање 
повреда и провјера квалитета његе, 

- унапријеђење инфраструктуре и опрема 
ватрогасне јединице  

8 .  П Р О Ц И Ј Е Њ Е Н И  Г О Д И Ш Њ И  Б У Џ Е Т  З А  
Н А Р Е Д Н И Х  1 0  Г О Д И Н А  З А  
С П Р О В О Ђ Е Њ Е  С Т Р А Т Е Г И Ј Е  

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

За финансирање Стратегије безбједности друмског 
саобраћаја општине Угљевик за период 2019. 
година – 2028. година планирани су сљедећи 
извори:  

- буџет општине Угљевик 
- средства намијењена за јединице локалне 

самоуправе из посебних фондова за 
безбједност саобраћаја са нивоа Републике 
Српске и БиХ 

- међународни донатори 

9 .  П Р А Ћ Е Њ Е  И  П Р О Ц Ј Е Н Е  

Савјет за безбједност саобраћаја ће да 
прати реализацију мјера и активности предвиђених 
Стратегијом, врше анализу и предлажу мјере за 
побољшање, о чему ће у склопу редовних 
активности у складу са Програмом рада Савјета за 
безбједност саобраћаја општине Угљевик 
извјештавати Начелника општине Угљевик, а на 
почетку сваке календарске године подносити 
извјештај Скупштини општине Угљевик. 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                              
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

Број:01-345-9/19                                ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:22.02.2019.године            Ђоко Симић, професор                  

На основу члана 39. став. 2. тачка 5. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16), и члана 37. став 2. 
тачка 5. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“ број: 7/17 ), Скупштина 
општине Угљевик на сједници одржаној дана  
22.02.2019.године, доноси 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА 
КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК  

I 

Члан II. Одлуке о усвајању Плана капиталних 
улагања општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“ бр. 5/18) мијења се у цјелости и 
гласи: 

 „ У табеларном приказу Плана капиталних улагања 
општине Угљевик, поред пројеката који су у 
поступку реализације који се задржавају као 
саставни дио Плана, додаје се нова табела – 
Допуна плана са пројектима који ће бити 
реализовани у 2019. и 2020. години. 

Пројекти из тачака 1. и 2. Допуне плана у укупном 
износу од 2.600.000,00 КМ усвојиће   СО-е Угљевик 
на редовном мартовском засједању, као и Одлуку о 
кредитном задужењу, након прикупљања 
приједлога пројеката по захтјевима мјесних 
заједница.“ 

II 

Став 2.  чланa III. наведене Одлуке брише се. 

III 

Члан IV . мијења се у цјелости и гласи: 

 „Средства предвиђена за реализацију овог Плана 
су обезбјеђена Буџетом општине Угљевик за 2019. 
и 2020. годину, а дио ће бити обезбјеђен из 
кредитних средстава.“ 

IV 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА  СРПСКА                        
СКПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                                                               
Број:01-404-15/19                            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                                                                          

Датум: 22.02.2019. године          Ђоко Симић, професо 

 



ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

 

Р. Б 

 

НАЗИВ/ОПИС ПРОЈЕКТА ЛОКАЦИЈА  
ВРИЈЕДНОСТ (процјена у КМ са 

ПДВ-ом ) 

 

НАПОМЕНА 

I РЕКОНСТРУКЦИЈА – АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА 

 

1. 

 

Реконструкција паркинга у Угљевику између ткзв. борачких 
зграда и паркинга са западне стране зграде Општинске 
управе, са приступним саобраћајницама. 

 МЗ Уг. Центар 60.000,00 KM 

 

У току поступак ЈН 

 

2. 

 

Реконструкција - асфалтирање оштећених дијелова локалног 
пута Л-2 (Јелића Брдо) у Доњем Забрђу. 

МЗ Д. Забрђе 50.0000,00 КМ 

 

У току поступак ЈН 

3. 
Реконструкција - асфалтирање оштећених дијелова 
Богутовачке улице у Угљевику. 

МЗ Ново Насеље 30.000,00 КМ 
У току поступак ЈН 

4. 
Реконструкција - асфалтирање локaлног пута Л-21 (Црвено 
Брдо-Д. Крћина-Г.Крћина) у дужини од 850 m, 4 m ширине. 

Више МЗ 171.000,00 КМ 
У току поступак ЈН 

5. 
Реконструкција – асфалтирање пута у засеоку Гајићи у МЗ 
Мукат-Станковићи у дужини од 850 m. 

MЗ Мукат-Станковићи 100.000,00 КМ 
У току поступак ЈН 

6. 
Реконструкција – асфалтирање пута у МЗ Коренита и МЗ 
Забрђе, дужине 500 m и 3 m ширине. 

МЗ Коренита и МЗ Забрђе 45.000,00 КМ 
У току поступак ЈН 

7. 
Реконструкција – асфалтирање пута у МЗ Коренита – 
Торлаковићи, 250 m дужине и 3 m ширине. 

МЗ Коренита 23.000,00 КМ 
У току поступак ЈН 

8. 
Реконструкција локалног пута Л-5, 500 m дужине и 4 m ширине 
у МЗ Мезграја-Косе.  

МЗ Мезграја Косе 70.000,00 КМ 
У току поступак ЈН 

9. 
Реконструкција – асфалтирање дионице пута у дужини од 950 
m у MЗ Равно Поље од прикључења на М-18 до мјесног 
гробља. 

МЗ Равно Поље 100.000,00 КМ 
У току поступак ЈН 

10. 
Реконструкција – асфалтирање локалног пута Л-54 у МЗ Г. 
Крћини. 

МЗ Г. Крћина 50.000,00 КМ 
У току поступак ЈН 

11. 
Реконструкција – асфалтирање пута према Стевићима – 
Буковац у МЗ Д. Трнови, 250 m дужине и 3 m ширине. 

МЗ Доња Трнова 30.000,00 КМ 
У току поступак ЈН 

12. 
Реконструкција – асфалтирање пута у засеоку Пантићи-
Миловановићи у МЗ Јаковићи, у дужини од 150 m. 

МЗ Јаковићи 25.000,00 КМ 
У току поступак ЈН 

13. 
Реконструкција – асфалтирање пута у засеоку Мићићи у МЗ Д. 
Трнова, у дужини од 140 метара. 

МЗ Д. Трнова 20.000,00 КМ 
У току поступак ЈН 

14. 
Реконструкција – асфалтирање пута у засеоку Шарчевићи у 
МЗ Р. Поље, 350 m дужине и 3 m ширине. 

МЗ Равно Поље 37.000,00 КМ 
У току поступак ЈН 

15. 

Рекоснтрукција aсфалтирање путева у МЗ Тутњевац: 

-Крстићи, 360 m дужине, 2.6 m шир. 

-Вукићи-Ђурићи, 120 m дужине, 2.6 m ширине, 

МЗ Тутњевац 98.000,00 КМ 

 

У току поступак ЈН 
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-Дубрава, Петровићи, Костићи, 350 m дужине, 2.6 m 

ширине. 

16. 
Реконструкција – асфалтирање (наставак) на локалном путу Л-
23 у МЗ Малешевци у дужини од 150 метара.  

МЗ Малешевци 20.000,00 КМ 
                                                          

У току поступак ЈН 

17. 
Реконструкција -  асфалтирање пута у МЗ Мезграја - Гај у 
дужини од 150m.  

МЗ Мезграја -Гај 20.000,00 КМ 
                                                                 

У току поступак ЈН 

18. 
Проширење ширине пута за 1 m, од Ветеринарске станице 
„Модран“ до скретања за Стари Угљевик. 

МЗ Модран 30.000,00 КМ 
                                                                  

У току поступак ЈН 

 РЕКОНСТРУКЦИЈА – АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА УКУПНО:       979.000,00 КМ 

II ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА 

1. 
Изградња новог објекта подручне школе ОШ „Алекса Шантић“ 
у МЗ Уг. Село. 

МЗ Уг. Село 119.000,00 КМ 
У припреми издавање грађевинске 
дозволе 

2. 
Изградња Музејског комплекса родне куће Филипа Вишњића у 
МЗ Г. Трнова са пратећим објектима. 

МЗ Г. Трнова 50.000,00 КМ 
У току процедура куповине 
земљишта и израда пројектног 
задатка 

3.  
Изградња  АБ плочастог пропуста и доградња и проширење 
АБ плочастог пропуста на два моста у засеоку Посавци - МЗ 
Доње Забрђе - на локалном путу Л-20. 

МЗ Доње Забрђе 50.000,00 KM 
У току припрема тендерске 
документације 

4. 
Изградња прилаза за хитну медицинску помоћ и санација 
фасаде на згради ЈЗУ Дом здравља Угљевик. 

МЗ Уг. Центар 40.000,00 КМ 
 

5. 

Изградња уличног фекалног колектора са црпном станицом у 
Угљевику, од улице Војводе Керовића до улице Капетана 
Леке, у циљу помјерања испуста отпадних вода од ОШ 
„Алескса Шантић“ Угљевик. 

МЗ Уг. Центар 53.428,00 КМ 

У току припрема тендерске 
документације 

6. 

Изградња 12 кућа у оквиру Програма опоравка од поплава за 
социјално угрожена лица чије су куће уништене или оштећене 
у поплавама и клизиштима 2014. године, а који се реализује са 
Развојним програмом Уједињених нација (UNDP) Сарајево, а 
финанира ЕУ.  

Више МЗ 60.000,00 КМ 

 

У току реализација пројекта 

7. 

Изградња дјечијег игралишта за дјецу предшколског узраста и 
нижих разреда основних школа на локацији поред Трга 
ђенерала Драже Михаиловића. Наведено игралиште било би 
поплочано дијелом гуменим плочамама, а дијелом би остала 
зелана површина, са постављеним различитим справама као 
што су клацкалице, љуљашке, мултифункционални комплекси 
са кулом, кућицом, комплетно ограђено ради заштите дјеце од 
саобраћаја и опремљено клупама за родитеље.  

MЗ Уг. Центар 30.000,00 КМ 

 

У току израда идејног рјешења и 
припрема тендерске 
документације 

8. 
Изградња паркинга на градском гробљу и завршетак објекта 
за вјерске потребе. 

Градско гробље 

Изградња објекта за вјерске потребе 
(преостали дио РиТЕ финанира) - 
82.937,00 KM (Општина Угљевик свој 
дио реализовала) 

Изградња паркинга на градском 
гробљу– 39.927.76 КМ 
(предрачунска вриједност) 

20%  - Општина Угљевик цца- 
10.000,00 КМ 

(80% - 20% је уговорни однос 
суфинансирања) 

 

9. 
Изградња пјешачке стазе од раскрснице у Новом Насељу ( са 
уређењем и осветљењем раскрснице) на М-18 до центра 
Угљевика уз улицу Ђуре Бижића. 

МЗ Ново Насеље 45.000,00 КМ 
                                                           
У току поступак ЈН 
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10. 

Изградња јавне расвјете са уграђеним тајмерима и лед 
сијалицама у Тутњевцу,  Глигоревићи, Крстићи, Дубраве, 
Гајићи Горњи, Петровићи-Симићи, и Станивуковићи. Укупно 58 
АБ стубова. 

МЗ Тутњевац 30.000,00 КМ 

У припреми поновно расписивање 
поступка ЈН 

11. 
Изградња јавне расвјете у мјесним заједницама Д. Трнова, 
Мезграја Гај, Сјевер и Д. Забрђе– 59 стубова. 

Више мјесних заједница 30.000,00 КМ 
У припреми поновно расписивање 
поступка ЈН 

12. 
Изградња јавне расвјете у МЗ Тутњевцу-Митровићи, 40 
стубова. 

МЗ Тутњевац 24.000,00 КМ 
У припреми поновно расписивање 
поступка ЈН 

13. 
Изградња јавне расвјете у МЗ Доње Забрђе Петровићи-
Плакаловићи, 20 стубова. 

МЗ Доње Забрђе 10.000,00 КМ 
У припреми поновно расписивање 
поступка ЈН 

 ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА УКУПНО:          551.428,00 КМ  

III РЕКОНСТРУКЦИЈА МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА 

1. 
Реконструкција пута у МЗ Д. Трнови, у дужини од 700 m, 3 m 
ширине. 

МЗ Д. Трнова 27.000,00 КМ 
                                                                 
У току поступак ЈН 

2. 
Реконструкција пута Секулићи – Ријека у МЗ Тутњевац у 
дужини од 1700 m, 3 m ширине. 

МЗ Тутњевац 66.000,00 КМ 
                                                               
У току поступак ЈН 

3. 
Реконструкција пута у МЗ Уг. Селу – Максимовићи у дужини од 
700  m  и у МЗ  Д. Трнови (Милијаши и Ћетковићи) у дужини од  
1300  m. 

МЗ Уг. Село и МЗ Д. Трнова 30.000,00 КМ 
                                                                  
У току поступак ЈН 

РЕКОНСТРУКЦИЈА МАКАДАМСКИХ  ПУТЕВА УКУПНО:    123.000,00 КМ 

IV ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ 

1. 
Уређење и опремање нове сале СО-е у згради Општинске 
управе Угљевик. 

МЗ Уг. Центар 147.296,80 КМ 
Урађено идејно рјешење и главни 
пројекат. 

2. 

Капитални пројекти који ће бити финансирани у 
суфинансирању са Министарством за расељене особе и 
избјеглице ФБИХ. 

 

МЗ Јањари-Атмачићи, МЗ 
Средња Трнова и МЗ Глиње 

125.000,00 КМ Буџет општине 

Укупна вриједност пројеката 
250.000 КМ (50% Општина – 50% 
ФБИХ) – у току припрема 
тендерске документације 

3. 
Санација фасаде на објекту СШЦ „Михајло Петровић Алас“ 
Угљевик. 

МЗ Угљевик Центар 25.000,00 КМ 
У току припрема тендерске 
документације 

4. Набавка опреме за гашење пожара за ТВЈ Угљевик. 
Територијална ватрогасна 

јединица Угљевик 
20.000,00 КМ 

Дио опреме набављен, други дио 
ће бити реализован у 2019. години. 

5. 
Адаптација Мјесне канцеларије Општинске управе Угљевик у 
Д. Забрђу.  

МЗ Д. Забрђе 20.000,00 КМ 
Анализа могућих опција 
адаптације постојеће или 
премјештања МК 

6. Реконструкција и уређење баскет игралишта у Д. Трнови. МЗ Д. Трнова 10.000,00 КМ У току поступак ЈН 

7. Замјена столарије на објекту ОШ „Алекса Шантић“ Угљевик. МЗ Уг. Центар 20.000,00 КМ 
Пројекат ће бити суфинансиран са 
Министарством просвјете и 
културе РС. 

8. 
Капитални пројекти који се суфинансирају средствима грађана 
и непрофитних организација у односу 70% - 30%. 

Више МЗ 100.000,00 КМ 
Дио пројеката у поступку ЈН, дио у 
фази припреме тендерске 
документације 

9. Капитални пројекти мање вриједности. Више МЗ 115.000,00 КМ 
Дио пројеката реализован, а дио у 
поступку ЈН. 

10. 
Уређење изворишта Леменчиште (зв. краљева чесма), 
изградња базена и санација чесме која је изграђена по 
нередби краља Александра Карађорђевића.  

МЗ Г. Трнова 35.000,00 КМ 
У току припрема тендерске 
документације 

ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ УКУПНО:         617.296.80 КМ 
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УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА: 2.270.724,80 КМ 

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК - ДОПУНА 

 

Р. Б 
НАЗИВ/ОПИС ПРОЈЕКТА ЛОКАЦИЈА  

ВРИЈЕДНОСТ (процјена у 
КМ са ПДВ-ом ) 

 

НАПОМЕНА 

1.  
Капитални пројекти из кредитних средстава. Више МЗ-а 1.800.000,00 КМ 

Пројекти ће бити детаљније разрађени 
Одлуком о кредитном задужењу и 
допуном плана на мартовском засједању. 

2.  Пројекти капиталних улагања у складу са планом и пројекцијом 
буџета 2019. и 2020. године. 

Више МЗ-а 800.000,00 КМ 

Пројекти ће бити прецизирани Допуном 
плана на мартовском засједању након 
прикупљања приједлога пројеката МЗ-а. 

3.  Архитектнско уређење корита ријеке Јање – изградња пјешачко-
бициклистике стазе  

МЗ Угљевик-Центар и 
Приградско  

200.000,00 КМ 

Финансирање из кредитних средстава, 
пројекат ће бити обухваћен Одлуком о 
кредитном задужењу из тачке 1. 

4.  
Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода - ППОВ 
са неопходном инфраструктуром уз изградњу главног колектора 
од посројећег излива у центру насеља до нове локације ППОВ. 

Више МЗ-а 4.400.000,00 KM 

Пројекат се финансира кредитним 
средствима ЕИБ и грант средствима ЕУ у 
оквиру Програма „Водовод и 
канализација у РС“. 

5.  Капитална улагања са учешћем МЗ-а и удружења грађана 70% : 
30% 

Више МЗ-а 350.000,00 КМ 
 

6.  Измјештање СН далековода у оквиру регулације пројекта 
„Уређење корита ријеке Јање у Угљевику“  

МЗ Угљевик-Центар и 
Приградско 

60.000,00 КМ 
 

7.  Адаптација и опремање спомен собе у Центру за културу Филип 
Вишњић у Угљевику. 

МЗ Угљевик-Центар 33.000,00 КМ 
 

8.  
Адаптација пословног објекта у улици Светог Саве у Угљевику МЗ Приградско 30.000,00 КМ  

9.  
Наставак изградње Ловачког дома у Угљевику МЗ Угљевик-Центар 82.000,00 КМ  

Укупна вриједност:   7.755.000,00 КМ; 
 



На основу члана 24. и члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16) члана 11. Закона о социјалној заштити 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ број 37/12 и 90/16), члана 24.и члана 
37.став 2.тачка 9. Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен Општине Угљевик“ број 7/17), 
Скупштина општине Угљевик на сједници одржаној 
дана 22.02.2019.године доноси 

О Д Л У К У 

о проширеним правима из социјалне заштите 

 

I- ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређују  се права у области 
социјалне заштите која нису регулисана Законом о 
социјалној заштити Републике Српске, а која 
остварују појединци и породице у општини 
Угљевик, као и висина, услови и начин 
остваривања тих права (проширена права). 

Члан 2. 

Права из ове Одлуке може остварити само лице са 
пребивалиштем на подручју општине Угљевик, које 
нема могућности да та права оствари по неком 
другом основу. 

Члан 3. 

Права из ове Одлуке су везана за личност и не 
могу се наслеђивати, преносити нити могу бити 
предмет извршења. 

 

II- ПРОШИРЕНА ПРАВА 

Члан 4. 

Проширенa права утврђена овом Одлуком су: 

1.Право на смјештај у сопствену породицу; 

2.Право на смјештај у другу породицу; 

3.Право на трошкове превоза за дјецу са 

посебним потребама и дјецу корисника новчане 

помоћи; 

4.Право на трошкове сахране; 

5.Право на једнократну помоћ у натури; 

 
1.ПРАВО НА СМЈЕШТАЈ У СОПСТВЕНУ ПОРОДИЦУ 

Члан 5. 

(1) Право на смјештај у сопствену породицу има 

лице које испуњава услове за смјештај у 

установу социјалне заштите у складу са 

Законом о социјалној заштити.  

(2) Накнада се утврђује у висини највише до 50% 

цијене смјештаја у установу. 

(3) Посебни критеријуми за остваривање права на 

смјештај у сопствену породицу су: 

 Да се ради о лицу које остварује право на 

додатак за његу и помоћ другог лица у складу 

са законом о социјалној заштити; 

 Да лице није укључено у школовање или други 

облик организованог збрињавања у заједници 

на терет буџетских средстава; 

 Да стручни тим Центра утврди постојање 

потребе за смјештајем и адекватно старање у 

породици. 

 
2. ПРАВО НА СМЈЕШТАЈ У ДРУГУ ПОРОДИЦУ 

Члан 6. 

(1) Право на смјештај у другу породицу има лице 

које испуњава услове за смјештај у установу 

социјалне заштите у складу са Законом о 

социјалној заштити. 

(2) Накнада се утврђује у висини до 50% цијене 

смјештаја у установу. 

(3) Посебни критеријуми за остваривање права на 

смјештај у другу породицу су: 

 Да се ради о лицу до 18 година старости; 

 Да се ради о лицу чији је развој ометен 

породичним приликама; 

 Да се ради о лицу са потешкоћама у развоју 

које нема услове да остане у својој породици и 

када је то сврсиходније ради чувања, 

васпитања, школовања, оспособљавања или 

професионалне рехабилитације, док траје 

потреба за овим видом заштите, 

 Да стручни тим Центра утврди постојање 

потребе за смјештајем и адекватност породице 

у коју се лице смјештa. 

 
 

3. ПРАВО НА ТРОШКОВЕ ПРЕВОЗА ЗА ДЈЕЦУ 

СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА И ДЈЕЦУ 

КОРИСНИКА НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

Члан 7. 

(1) Право на трошкове превоза имају дјеца са 

посебним потребама и дјеца корисника 

новчане помоћи која похађају основну школу. 

(2) Накнада трошкова превоза из претходног става 

овог члана одобрава се у висини важеће 

цијене мјесечне карте у јавном саобраћају. 

(3) Критеријуми за оостваривање права на 

трошкове превоза су следећи: 

 Да је дјете са посебним потребама или дјете 

из породице корисника новчане помоћи; 

 Да је ученик редовно уписан у одређени 

раздред основне школе; 

 Да ученик редовно путује  из мјеста становања 

и натраг, користећи при томе средства јавног 

превоза, и 

 Да не остварује право на бесплатан превоз по 

неком другом основу. 

 

4. ПРАВО НА ТРОШКОВЕ САХРАНЕ 

Члан 8. 

(1) Право на једнократну новчану помоћ за 

трошкове сахране имају сродници корисника 

новчане помоћи или лица која су извршила 

сахрану корисника новчане помоћи из 
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социјалне заштите, лица смјештеног у установу 

социјалне заштите или хранитељску породицу 

или другог лица које није имало сродника који 

су по закону дужни да га издржавају и нису 

имала своје имовине или су је поклонили 

држави, из које би се измирили трошкови 

сахране, ако то право не могу остварити по 

другом основу. 

(2) Висина једнократне новчане помоћи за 

трошкове сахране износи до висине најниже 

цијене сандука са опремом, надгробног 

натписа, трошкова превоза, трошкова смјештаја 

у мртвачници и ископа гроба. 

 
5. ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ У НАТУРИ 

 
Члан 9. 

(1) Право на једнократна помоћ у натури могу 

остварити лица која се нађу у стању социјалне 

потребе, за које Центар за социјални рад 

процијени да би било цијелосходније и 

ефикасније од давања једнократне новчане 

помоћи. 

(2) Једнократна помоћ у натури се може састојати  

од пакета прехрамбених намјерница, средстава 

за хигијену или неког предмета који је од 

егзистенционалне важности за то лице у датом 

моменту. 

(3) Једнократна помоћ у натури може се одобрити 

до висине износа једнократне новчане накнаде 

прописане Законом о социјалној заштити. 

III- ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА 
ПРОШИРЕНУ СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 

 

Члан 10. 

(1) Поступак за остваривање права из ове Одлуке 

покреће се по захтјеву лица које се налази у 

стању социјалне потребе односно законског 

заступника или старатеља. 

(2) Центар за социјални рад по службеној 

дужности покреће поступак за остваривање 

права прописаних овом Одлуком увијек када 

на било који начин сазна о потреби да се 

неком лицу пружи социјална заштита. 

Члан 11. 

 

(1) О правима из ове Одлуке у првом степену 

рјешава ЈУ „Центар за социјални рад Угљевик“  

а по поступку утврђеном Законом о социјалној 

заштити и Законом о општем управном 

поступку. 

(2)  По жалбама против рјешења ЈУ „Центра за 

социјални рад Угљевик“ о проширеном праву 

из социјалне заштите из ове Одлуке рјешава 

Министарство надлежно за послове социјалне 

заштите. 

 

Члан 12. 

(1) Средства за финансирање права утврђених 

овом Одлуком обезбјеђују се из буџета 

општине Угљевик. 

IV-ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 13. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном билтену општине 
Угљевик. 

Члан 14. 

Ступањем на снагу ове Oдлуке престаје да важи 
Одлука број 01-022-11/05 од 29.11.2005. године. 

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                           
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                 

Број:01-533-1/19                               ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                              

Датум: 22.02.2019.године               Ђоко Симић, професор   

               

На основу члана 22. став 2. Закона о стварним 
правима („Службени гласник РС“ број 124/08, 58/09, 
95/11,60/15 и 18/16), члана 39.став 2. тачке 1. и 13. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ број 97/16) и члана 37. Статута општине 
Угљевик(„Службени гласник општине Угљевик“ број 
7/17), Скупштина општине Угљевик на сједници 
одржаној дана 22.02.2019.године,  д о н о с и 

О Д Л У К У 

о додјели на коришћење просторија за потребе 
ЈУ Центра за социјални рад Угљевик 

 

Члан 1. 

Овом одлуком додјељује се Јавној установи Центар 
за социјални рад Угљевик на привремено 
коришћење, до изналажења адекватнијег рјешења, 
без накнаде простор односно непокретност 
означена као к.ч. број 415/4, двориште, површине 
од 358 м² и у истој стамбена зграда, површине од 
132 м² и к.ч. број 415/7, градилиште, површине од 
490 м², уписане у Лист непокретности број 102.К.О. 
Угљевик, а по з.к.стању уписане у 3.К.улошку број 
69. К.О.Угљевик. 

                  

Члан 2. 

Простор из члана 1.ове одлуке ће користити ЈУ 
Центар за социјални рад Угљевик у оном обиму који 
је потребан како би се у потпуности испунили 
услови предвиђени Правилником о условима за 
оснивање установе социјалне заштите и обављању 
дјелатности  социјалне заштите („Службени 
Гласник РС“ број 90/17),а у складу са мишљењем 
Комисије коју именује надлежно Министарство како 
би утврдила испуњеност услова.  

 

Члан 3. 

Неискоришћене просторије из члана 1.ове одлуке 
ће користити ЈУ дјечији вртић „Душко Радовић“ 
Угљевик. 

Члан 4. 
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Право коришћења предметног пословног простора 
неће се евидентирати у катастарској и 
земљишнокњижној евиденцији. 

 

Члан 5. 

Просторије које је користио ЈУ Центар за социјални 
рад Угљевик у пословној згради на Тргу Драже 
Михаиловића број 4, користит ће Дјечији вртић 
„Душко Радовић“ Угљевик, Агенција за развој МСП 
општине Угљевик, као и други правни субјекти  на 
приједног Начелника општине. 

 

Члан 6. 

Начелник општине ће са ЈУ Центар за социјални 
рад Угљевик да закључи уговор о коришћењу 
пословних просторија из члана 1.ове одлуке. 

 

Члан 7. 

Ступањем  на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о додјели на коришћење објекта у Угљевику 
(„Службени bилтен општине Угљевик“ број 11/18). 

 

Члан 8. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                                       

Број:01-374-4/19                            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                 

Датум: 22.02.2019.године           Ђоко Симић, професор  

 

На  основу  члана 22. става 2. Закона о стварним 
правима („Службени гласник РС“, број 124/08, 3/09, 
58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана  39. став 2. тачке 
2 и 13 Закона  о  локалној  самоуправи („Службени  
гласник  Републике  Српске“, број 97/16),  члана 37. 
став 2. тачке 2. и 13.  Статута  општине Угљевик 
(„Службени  гласник  општине Угљевик“, број: 7/17) 
и члана 5. Став 1. Одлуке о управљању и 
располагању имовином општине која се даје на 
управљање и кориштење другим корисницима 
(„Службени билтен ооштине Угљевик“, број 3/18), 
Скупштина  општине  Угљевик  на  сједници  
одржаној  дана 22.02.2019.године, доноси 

О  Д  Л  У  К  У 

О  ДОДЈЕЛИ НА КОРИШЋЕЊЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ У К.О. КОРЕНИТА 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком додјељује се на коришћење Мјесном 
удружењу пензионера Коренита без накнаде 
просторија у Коренити, читаоница, у згради која је 
изграђена на парцели означеној као к.ч. број 295/1, 
уписана у Посједовни лист број 226. К.О. Коренита.  

Мјесно удружење пензионера Коренита просторију 
из става 1. овог члана ће  користити за окупљање 
пензионера из Корените, као и за састанке Савјета 

Мјесне заједнице, Ловачког удружења, политичких 
странака и других удружења у складу са потребама. 

 

Члан 2. 

Мјесно удружење пензионера Коренита се 
обавезује да плаћа трошкове електричне енергије, 
комуналних услуга и чишћења. 

 

Члан 3. 

Овлашћује се Начелник општине да са Мјесним 
удружењем Коренита закључи Уговор о коришћењу 
просторије којим ће бити регулисана права и 
обавезе уговорних страна у вези са коришћењем 
простора из члана 1. ове Одлуке. 

 

Члан 4. 

Право коришћења простора неће се евидентирати у 
катастарској и земљишнокњижној евиденцији. 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном билтену општине 
Угљевик.“ 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                            

Број:  01-374-5/19                              ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                                

Датум, 22.02.2019.године             Ђоко Симић, професор 

 

    На основу члана 22. става 2. и 23. став 1. Закона 
о стварним правима („Службени гласник РС“, број 
124/08, 3/09, 58/09 и 95/11), члана 39. став 2. 
алинеје 13. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 97/16) и члана 37. 
Став 2. алинеја 13. Статута општине Угљевик 
(„Службени гласник РС“, број 7/17) Скупштина 
општине Угљевик на сједници одржаној дана 
22.02.2019. године  д о н о с и  

О Д Л У К У 

О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИМА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком стиче се својина на 
непокретностима означеним као к.ч. број 217 
зв.„Крчевина“, њива 6 класе, површине од 2020 м2, 
у истој парцели њива 5 класе површине од 2021 м2 
, у истој парцели воћњак 1 класе површине од 2213 
м2 и устој парцели шума 3 класе површине од 1246 
м2 уписане у Посједовни лист број 52. К.О. Трнова 
Горња, а по з.к. стању цијели сувласнички дио у 
некретнинама уписаним у з.к. улошку број 158. К.О. 
Трнова Српска на име Перић Вилијама, сина Гојка 
из Горње Трнове.                          

Предметне некретнине из претходног става стичу 
се ради изградње куће Филипа Вишњића у Горњој 
Трнови. 

Члан 2. 

 

Стицање предметне непокретности реализоваће се 
Уговором о купопродаји за укупан износ од 
30.000,00 КМ. 
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Остале трошкове (нотарске обраде) сноси Општина 
Угљевик. 

Члан 3. 

         На предметним некретнинама ове одлуке у  
Посједовном листу број 52. К.О. Трнова Горња 
извршиће се упис право посједа на горе наведеним 
парцелама у корист Општине Угљевик, а по з.к. 
стању на цијелом сувласничком дијелу у з.к. улошку 
број 158. К.О. Трнова Српска извршиће се упис 
права сусвојине у корист општине Угљевик.  

 

Члан 4. 

         Овлашћује се Начелник општине Угљевик да 
на основу ове одлуке закључи Уговор о купопродаји 
са продавцем, по претходно прибављеном 
позитивном мишљењу Правобранилаштва 
Републике Српске, Сједиште замјеника у Бијељини. 

                                                                

Члан 5.                                                                           

          Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном билтену општине 
Угљевик“.  

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                          

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                               

Број: 01-475-84/18                           ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                              

Датум, 22.02. 2019.  године        Ђоко Симић, професор 

 

На  основу  члана  39. став 2. Закона  о  локалној  
самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број: 97/16), члана 7. тачка 4. Закона о 
комуналним дјелатностима („Службени гласник 
РС“, број 124/11 и 100/17)  и  члана 37. став 2.   
Статута  општине Угљевик („Службени  гласник  
општине Угљевик“, број 7/17) Скупштина  општине  
Угљевик  на  сједници  одржаној  дана 22.02. 2019.  
године,   д о н о с и  

О  Д  Л  У  К  У 

О  ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШТЕЊА ИЗГРАЂЕНОГ 
ВОДОВОДА У МЕЗГРАЈИ – ЗАСЕОК ГАЈИЋИ - 

ЗЕЛЕНОВИЋИ 

 

Члан 1. 

Овом  Одлуком  Општина  Угљевик преноси на А.Д. 
„КОМПРЕД“ Угљевик право управљања, 
коришћења и одржавања изграђеног водовода у 
Мезграји – Засеок Гајићи- Зеленовићи који се 
састоји од бунара, потисног вода,  базена и 
секундарног вода са 20 водомјера. 

 

Члан 2. 

 А.Д. „Компред“ Угљевик се обавезује да након 
преноса врши одржавање цјевовода и објеката из 
члана 1. ове Одлуке својим средствима. 

 

Члан 3. 

Акционарском друштву “Компред“ Угљевик даје се 
на управљање, коришћење и одржавање цјевовода 
и објекти из члана 1. ове Одлуке, без накнаде, на 
период од 20 година, а права и обавезе између 

Општине Угљевик и А.Д. „Компред“ Угљевик 
регулисати ће се споразумом.   

 

Члан 4.              

Цијену прикључка за нове кориснике А.Д. „Компред“ 
Угљевик наплаћиваће се у у складу са Одлуком о 
утврђивању висине накнаде за проширивање 
изворишних капацитета водоснабдијевања 
акционарског друштва, а цијену комуналне услуге 
испоруке воде утврдиће акционарско друштво, на 
које ће сагласност у  складу са Законом о локалној 
самоуправи, давати Скупштина општине. 

 

Члан 5. 

Овлашћује  се  Начелник  општине  Угљевик да 
именује комисију  која ће утврдити укупну 
вриједност водовода, те  са А.Д. „Компред“ Угљевик 
сачинити записник о преносу права управљања, 
коришћења и одржавања на цјевоводима и 
објектима из члана 1. ове одлуке. 

 

Члан 6. 

Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  
објављивања  у  „Службеном билтену  општине  
Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                               

Број:01-370-12/19                           ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум, 22.02. 2019. године           Ђоко Симић, професор 

 

На основу члана 80. став 4. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“ број 40/13 и 106/15),  члана 39. став 2. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи 
„Службени гласник РС“, број 97/16), члана 39. 
Одлуке о уређењу простора и грађевинском 
земљишту („Службени билтен општине Угљевик“, 
број 4/14) и члана 37. став 2. алинеја 2. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) Скупштина општине Угљевик 
на сједници одржаној дана 22.02.2019.год., доноси  

О Д Л У К У 

О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНЕ КОНАЧНЕ 
ГРАЂЕВИНСКЕ ЦИЈЕНE м2 КОРИСНЕ 

ПОВРШИНЕ СТАМБЕНОГ И ПОСЛОВНОГ 
ПРОСТОРА У 2018. ГОДИНИ  

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се просјечна коначна 
грађевинска цијена  једног квадратног метра 
корисне површине стамбеног и пословног простора 
у 2018. години на подручју Општине Угљевик, као 
основица за израчунавање висине накнаде за 
ренту.  

Члан 2. 

Просјечна коначна грађевинска цијена м2 корисне 
површине стамбеног и пословног простора на 
подручју Општине Угљевик у 2018. години износи 
579,00 КМ. 
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Члан 3. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о одређивању просјечне коначне 
грађевинске цијене м2 корисне површине 
стамбеног и пословног простора у 2017. години 
(„Службени билтен општине Угљевик“ број 3/18). 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                   

Број: 01-372-32/19                            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                         

Датум, 22.02.2019.године            Ђоко Симић, професор 

 

На основу члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16),  члана 73.  став 2. 
Главе III-Грађевинско земљиште, поглавље 3. 
Рента и накнада за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“,број: 40/13 и 106/15),  члана 
27. Одлуке о уређењу простора и грађевинском 
земљишту Службени билтен општине Угљевик“, 
број 4/14), те члана 37. Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен општине Угљевик“, број 7/17), 
Скупштина општине Угљевик на сједници 
одржаној дана 22.02.2019. године,   доноси 

О Д Л У К У 

о висини накнаде за трошкове уређења 
градског грађевинског земљишта  

 

 

Члан 1. 

 

Овом oдлуком утврђује се висина накнаде за 
трошкове уређења градског грађевинског 
земљишта за 1м2 корисне површине објекта у 
складу са зонама градског грађевинског 
земљишта, према спроведбеним документима 
просторног уређења Општине Угљевик. 

 

Члан 2. 

 

             (1) Укупни трошкови опремања градског 
грађевинског земљишта израчунати према 
одредбама Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“,број: 40/13 и 
106/15) за земљиште у обухвату спроведбених 
докумената просторног уређења Општине Угљевик 
износе 32,50 КМ/м2. 

(2) Трошкови припремања градског грађевинског 
земљишта обрачунати према одредбама Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 40/13 и 106/15)  износе  
17,50 КМ/м2.  

 

Члан 3. 

(1) Висина накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта обрачунава се и плаћа у 
износима обрачунатим на име опремања и 
припремања земљишта исказаним у претходном 
члану ове Одлуке и одређује се у зависности од 
намјене објекта који се на том земљишту гради, 
множењем коефицијентима како је описано у 
табели и то:  

(2) Висина накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта за објекте у којима се 
одржавају вјерски обреди и објеката вјерских 
заједница обрачунава се као накнаде за трошкове 
уређења градског грађевинског земљишта за 
објекте јавне намјене.  

(3) Висина накнаде за трошкове уређења 
грађевинског земљишта у индустријској зони 
обрачунава се и плаћа у износима обрачунатим на 
име опремања и припремања земљишта исказаним 
у претходном члану ове Одлуке и одређује се, 
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множењем коефицијентима како је описано у 
табели и то: 

Члан 4. 

Висина накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта из претходног члана 
примјењиваће се до доношења Одлуке о детаљном 
планерском предмјеру и предрачуну радова 
комуналне и друге јавне инфраструктуре и укупних 
површина објеката планираних спроведбеним 
документима просторног уређења. 

 

Члан 5.              

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                    

Број:01-475-12/19                                ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                           

Датум, 22.02.2019.године              Ђоко Симић, професор 

 

На  основу  члана  39. став 2. Закона  о  локалној  
самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број: 97/16)  и  члана 37. став 2. Статута  
општине Угљевик („Службени  гласник  општине 
Угљевик“, број 7/17) Скупштина  општине  Угљевик  
на  сједници  одржаној  дана 22.02.2019.године, 
доноси  

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 

Овом  Одлуком  ослобађа се Петровић Милорад, 
син Вељка из Бијељине, плаћања дуга за закуп 
градског грађевинског земљишта за локацију број 8. 
у износу од 1.128,62 КМ.  

Члан 2. 

 Задужује се Одјељење за финасије Општинске 
управе Угљевик да на основу ове одлуке изврши 
отпис потраживања горе именованом закупцу. 

 

Члан 3. 

Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  
објављивања  у  „Службеном билтену  општине  
Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                        

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                              

Број:01- 475-52/18                           ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                   

Датум, 22.02.2019.године               Ђоко Симић,профeсор 

 

 На основу члана 2. 12. став 5.  Изборног закона 
Бих,(,,Службени гласник БиХ,, број : 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 и 31/16), Упутства о утврђивању квлификација, 
броја и именовању чланова општинске изборне 
комисије  основне изборне јединице у Босни и 
Херцеговини (Службени гласник БиХ, - Прећишћен 
текст, број 29/18) и члана 37. Статута општине 
Угљевик (,,Службени билтен Општине Угљевик,, 
7/17)  Скупштина опшине Угљевик  на сједници 
одржаној, 22.02. 2019.  године  доноси   

ОДЛУКУ 

О расписивању  јавног огласа за именовање 
члана Општинске изборне комисије  Угљевик 

 

Члан 1. 

I- Расписује се јавни оглас за  именовање   једног 
члана Општинске изборне комисије  Угљевик. 

Састав изборне комисије  треба бити 
мултиетничан, тако да одражава заступљеност 
конститутивних народа, укључујући и остале, у 
изборној јединици за коју се орган надлежан за 
провођење избора оснива, водећи рачуна о 
посљедњем попису становништва проведеном на 
државном нивоу. 

У саставу Општинске изборне комисије  настојаће 
се обезбиједити да број чланова мање заступљеног 
пола буде најмање 1/3 од укупног броја чланова.  

 Надлежност Општинске изборне комисије  је 
утврђена  чланом  2.13. Изборног закона БиХ, 
чланом 18. Изборног закона Републике  Српске  и 
одговарајућим подзаконским прописима. 

 

II- Члан Општинске Изборне комисије не заснива 
радни однос.  

III- Мандат члана Oпштинске изборне комисије  
траје седам година  и почиње тећи од дана давања 
сагласности Централне изборне Комисије на 
Рјешење о именовању члана Oпштинске изборне 
комисије, донесено од стране Скупштине општине 
Угљевик. 

 IV- Општи услови које кандидат мора испуњавати:   

  

                    - да је лице са  правом гласа 

 - да је лице са одговарајућом стручном спремом  и 
                искуством у спровођењу  избора 

 За члана комисије не може бити именовано лице:  

1. које се не може кандидовати у смислу одредби 
чланова 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона, 
2. које је члан највишег извршно-политичког органа 
политичке странке или коалиције (предсједник, 
потпредсједник, генерални секретар или члан 
извршног одбора или главног  одбора), 
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3. које је носилац изабраног мандата или је члан 
извршног органа власти, осим у случајевима  
предвиђеним чланом 2.12 став  (4) Изборног 
закона, 
4. које је кандидат за изборе за било који ниво 
власти,  
5. којем је изречена казна за радњу која 
представља тежу повреду изборних закона или 
прописа за коју је лично одговорно, у посљедње 
четири године, рачунајући од дана правоснажности 
одлуке, 

 

        V- Посебни услови:  

- да има пребивалиште у општини Угљевик, 
(изузетно, члан изборне комисије може бити 
лице са пребивалиштем из друге општине, 
уколико нема кандидата са пребивалиштем у 
општини Угљевик који испуњавају услове 
тражене јавним огласом)   

- да има завршен  факултет,  VII/1 степен  спреме  
или  завршен факултет Болоњског система 
студирања са најмање 180 ЕТЦС и 

- да посједује искуство у спровођењу избора,   
 

Под искуством у спровођењу избора подразумјева 
се:  

 а) чланство у изборној комисији  

 б) чланство у бирачком одбору на изборима 
обухваћеним Изборним законом   БиХ  

Изузетно члан изборне комисије може бити лице 
које има VII/1 степен стручне спреме, 
завршенправни факултет, односно завршен правни 
факултет болоњског система студирања са 
најмање 180 ЕЦТС бодова, без изборног искуства у 
спровођењу избора. 

       VI- Потребна документа:  

Уз пријаву на  јавни оглас кандидати су дужни 
приложити доказе о испуњавању општих и 
посебних услова: 

1. увјерење о држављанству (не старије од 6 
мјесеци), 

2. извод из матичне књиге рођених, 

3. доказ о пребивалишту на подручју Општине 
Угљевик, (не старији од 6 мјесеци), 

4. овјерена копија дипломе о завршеној школи, 

5. доказ о посједовању  искуства у спровођењу 
избора, 

 6. својеручно потписана  и овјерена  изјава  о 
националној припадности  

7.својеручно потписана  и овјерена лична изјава  да 
не постоје сметње  из члана 2.  3.  Изборног закона. 

        

        VII-Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања јавног огласа у ,,Службеном 
гласнику РС и дневном листу ,,ЕуроБлиц,,. Ако 
јавни оглас не буде објављен истовремено, рок ће 
се рачунати од дана последњег објављивања. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. 

Пријаве се могу доставити лично или путем поште 
на адресу: Општинска управа Угљевик, Трг Драже 
Михаиловића бр. 1., са назнаком ,,Комисија за 
избор члана ОИК,,. 

Члан 2. 

За реализацију ове одлуке задужује се  посебна 
Комисија коју именује Скупштина општине  у складу 
са Законом о министарским владиним и другим 
именовањима.  

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ,,Службеном билтену Општине 
Угљевик,,.  

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                             

Број:01-111-17/19                       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                      

Датум: 22.02.2019. године        Ђоко Симић, професор 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(,,Службени гласник Републике Српске,, број: 
97/16), и члана 37. Статута општине Угљевик 
(,,Службени билтен Општине Угљевик, број: 7/17) 
Скупштина општине Угљевик на сједници одржаној, 
22.02.2019. године, д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНА 
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

 

1.Именује се Комисија за избор члана Општинске 
изборне комисије Угљевик, у саставу: 

   1.  Гордана Текић, предсједник 

   2.  Срђан Ристић,  члан 

   3.  Тања Секулић,  члан  

   4.  Марко Томић, члан 

     5.  Тијана Џино,  члан 

2.Задатак Комисије из тачке 1. Рјешења је да у 
складу са одредбама Изборног закона спроведе 
поступак избора члана Општинске изборне 
комисије Угљевик. 

3.Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у ,,Службеном билтену Општине 
Угљевик,,. 

   
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                          

Број: 01-111-18/19                         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                  

Датум, 22.02.2019 године            Ђоко Симић, професор 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 16. став 6. 
Закона о систему јавних служби (,,Службени 
гласник Републике Српске,, број 68/07, 109/12 и 
44/16), и члана 37. Статута општине Угљевик 
(,,Службени билтен општине Угљевик,, број: 7/17), 
Скупштина општине Угљевик на сједници одржаној, 
22.02.2019. године, доноси 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу  чланова Управног одбора ЈУ 
Дјечији вртић ,,Душко Радовић,, Угљевик 

 

 1. Зорица Илић, и Александра Богићевић 
разрјешавају се дужности чланова Управног 
одбора ЈУ Дјечији вртић ,,Душко Радовић,, 
Угљевик, због подношења оставки. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ,,Службеном билтену општине 
Угљевик. 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                

Број:01-111-19/19.                               ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                               

Датум, 22.02.2019. године              Ђоко Симић, професор                                                                  

 

На основу члана На основу члана 39. став 2. тачка 
33. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 16. 
став 6. Закона о систему јавних служби 
(,,Службени гласник Републике Српске,, број 68/07, 
109/12 и 44/16), Одлуке о утврђивању критеријума 
за избор и именовање органа управљања у 
предузећима и установама чији је оснивач 
Скупштина општине Угљевик, (,,Службени билтен 
општине Угљевик,, број 3/04, 5/05, 11/07 и 3/14) и 
члана 37. Статута општине Угљевик (,,Службени 
билтен општине Угљевик,, број: 7/17), Скупштина 
општине Угљевик на сједници одржаној,22.02. 
2019. године, доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању два члана Управног одбора  

ЈУ Дјечији вртић ,,Душко Радовић,, Угљевик 

 

1.За чланове   Управног одбора ЈУ Дјечији вртић 
,,Душко Радовић,, Угљевик именују се: 

        1. Марко Томић, предсједник 

       2. Тијана Џино, члан           

    

2. Именовање чланова Управног  одбора врши се 
на период од четири године. 

3. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ,,Службеном билтену општине 
Угљевик“. 

Образложење 

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, 
број: 97/16) и чланом 16. став 6. Закона о систему 
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, 
број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни 
одбор установе чији је оснивач или суоснивач 
јединица локалне самоуправе именује и разрјешава 
скупштина општине,  на приједлог начелника општине,  
након спроведеног поступка јавне конкуренције.  

 Скупштина општине Угљевик, је на сједници од 
18.12.2018. године донијела Одлуку о расписивању 
јавног конкурса  како би се попунио упражњени 
управни одбор ЈУ Дјечији вртић ,,Душко Радовић,, 
Угљевик. 

Након проведене процедуре која је подразумјевала 
прегледање  пријава које су стигле у прописаном року 
и   обављања интервјуа са кандидатима, Kомисија за 
избор и именовање сачинила Ранг листу кандидата и 
исту доставила Начелнику општине, који је у складу са  
чланом 16. став 6. Закона о систему јавних служби, 
Скупштини  доставио  приједлог да се за чланове 
Управних одбора, именују горе наведена лица, те је 
након проведеног поступка гласања ријешено као у 
диспозитиву.  

Ово рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Бијељини у року од 30 дана од дана 
достављања рјешења.  
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                           

Број:01-111-20/19.                                ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                 

Датум, 22.02.2019.  године              Ђоко Симић, професор                                                                                                   

 

На основу члана 39. став (2) тачка 11) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број  97/16) и члана 37. став (2) 
тачка 11) Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик, број 7/17) и Закључка 
Скупштине општине Угљевик број: 01-370-140/18 од 
13.12.2018. године Скупштина општине Угљевик на 
сједници одржаној дана 22.02. 2019. године   

  д о н о с и  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О давању сагласности на цијене воде, 
накнаде за кориштење фекалне канализације и 

одвоза комуналног отпада 

 

Члан 1. 

Даје се А.Д. „КОМПРЕД“ Угљевик сагласност на 
цијене воде, накнаде за коришћење фекалне 
канализације и одвоза комуналног отпада и то :  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Р. 

бр 

 

ВРСТА УСЛУГА 

 

Јед. 

мј. 

Цијена 

 у КМ 

без ПДВ-а 

I В О Д А  

 1. СЕКТОР СТАНОВНИШТВА м
3
 1,00 

2. СЕКТОР ПРИВРЕДЕ м
3 

2,52 

3. СЕКТОР ЈАВНЕ ПОТРОШЊЕ м
3 

1,80 

КОРИШТЕЊЕ ФЕКАЛНЕ 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ   

  

 1. СЕКТОР СТАНОВНИШТВА м
3 

0,30 

II 2. СЕКТОР ПРИВРЕДЕ м
3 

0,84
 

 3. СЕКТОР ЈАВНЕ ПОТРОШЊЕ м
3 

0,70 



(мјесечна накнада, накнада по контејнеру и накнада по позиву за ванредан одвоз) 

Ред 

Бр 
 

Корисници 

Цијена у КМ без ПДВ-а Цијена у КМ са ПДВ-ом 

1.  

Домаћинства  

1 члан   6,41   7,50 

2 члана   7,86   9,20 

3,4 члана и више 10,00 11,70 

2. Домаћинства у којима се повремено борави 5,00 5,80 
3. Домаћинства у индивидуалном становању – сеоско подручје, 

одвоз отпада и пепела у периоду грејне сезоне од 15.10. до 
15.04. 

 

13,42 

 

15,70 

4. Обданишта, Црвени крст 10,00 11,70 
5. Подручна одјељења Осовних школа   12,82 15,00 
6. Фонд ПиО, занатске радње, ауто-школе, књиговодствени 

бирои, политичке странке, мање продавнице, мање 
продавнице ауто дијелова, киосци, козметички салони, 
агенције, Спортско рекреативни центар – канцеларија, 
канцеларије (нотари, адвокати, интелектуалне услуге и друге 
сличне)  и слично 

 

 

11,00 

 

 

12,87 

7. Осигурања (без техничког прегледа), продавнице мјешовите 
робе, бутици,парфимерије, фризерски салони, цвјећаре, 
фотокопирнице, комисиони, златаре, теретане,  дјечије 
играонице и слично 

 

 

15,04 

 

 

17,60 

8. Веће продавнице ауто дијелова, продавнице електро 
материјала, гвожђаре, мање самопослуге, каменорезци, 
мањи бифеи, мањи кафићи, пекарске радње, књижаре, 
ветеринарске станице, библиотеке,роштиљнице, печењаре, 
месаре, радње брзе хране, вулканизерске радње, осигурање 
(са техничким прегледом), Центар за социјални рад, 
Филијала здравственог осигурања, катастар, грунтовница и 
слично 

 

 

 

20,00 

 

 

 

23,40 

9. Љекарске ординације, салони намјештаја, микрокредитне 
организације, и слично. 

 

30,00 

 

35,10 
10.   Пољопривредне апотеке, пицерије, ресторани, диско 

клубови, већи бифеи, већи кафићи и слично 
 

40,00 

 

46,80 
11. Аутобуска станица, мање бензинске пумпе , Ватрогасци, 

већи маркети слично 
50,00 58,50 

12. Центар за културу, и слично 60,00 70,20 
13. Веће бензинске пумпе, свечани салони, 

стоваришта,истурена одјељења факултета и слично,  
 85,47 100,00 

14. Полицијска станица, Предузећа за Телекомуникације, 
Предузеће за поштански саобраћај, Спортске сале, Базени и 
слично, апотеке, кладионице, коцкарнице, банке и слично 

 

100,00 

 

117,00 

15. Електродистрибуција, Основне школе, Спортски стадиони и 
слично 

149,57 175,00 

16. Средња школа, Дом здравља и слично 220,00 257,40 
17. Мегамаркети и слично 250,00 292,50 
18. Општина,Факултети,Хотел и слично 300,00 351,00 

19. Рудник и Термоелектрана и слични велики привредни 
субјекти (континуирани одвоз по контејнеру)  – контејнер од 5 
м

3
 

 

  60,00 

 

  70,20 

20. Ванредни одвоз отпада (по позиву) - мали контејнер  

од 1.1 м
3
 

  40,00   46,80 

21. Ванредни одвоз отпада (по позиву) -  велики контејнер  

од 5 м
3
 

100,00 117,00 

22. Ванредни одвоз отпада (по позиву) -  велики контејнер 

 од 7 м
3
 

140,00 163,80 

 
 

 



Члан 2. 

Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном билтену општине 
Угљевик“, а цјеновник услуга примјењиваће се од 
01.05.2019. године. 

 

О б р а з л о ж е ње   

 

А.Д. "Компред" Угљевик обратио се 
Скупштини општине Угљевик захтјевом за давање 
сагласности на цијене воде, кориштење фекалне 
канализације и одвоза комуналног отпада уз који је 
достављен цјеновник услуга. У захтјеву истиче да 
због потребе усаглашавања и изједначавања 
цијена комуналних услуга, те због повећаних 
трошкова пружања истих, обраћа се СО-е Угљевик 
за давање сагласности на нови цјеновник о 
пружању комуналних услуга.  У дијелу који се 
односи на испоруку воде новим цјеновником 
изједначена је цијена воде за градски и сеоске 
водоводе. У дијелу цјеновника који се односи на 
сакупљање и одвоз комуналног отпада, такође 
направљен је јединствен модел наплате за све 
кориснике на подручју Општине Угљевик, а који за 
основу приликом обрачуна има број чланова 
домаћинства корисника.  

Приликом предлагања новог цјеновника Управа 
предузећа имала је за циљ да изједначи цијене 
комуналних услуга за све кориснике на подручју 
Општине Угљевик. Такође, један од разлога 
корекције цијена комуналних услуга јесу и повећани 
трошкови пружања истих,  почевши од повећања 
цијене горива и осталих енергената до повећања 
цијене депоновања комуналног отпада. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                              

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК              

Број: 01-38-2/19                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                            

Датум,22.02.2019.године            Ђоко Симић,    професор 

На основу члана 15. и 16. Закона о заштити 
становништва од заразних болести („Службени 
гласник Републике Српске", број 90/17), члана 39. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 97/16) и члана 37. Статута 
општине Угљевик (''Службени билтен општине 
Угљевик'', број:7/17), Скупштина општине Угљевик 
на сједници одржаној дана 22.02. 2019. године, 
донoси 

ПРОГРАМ МЈЕРА 

систематске превентивне дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације 

I-ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Програмом, уређује се провођење општих и 
превентивних мјера дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације на подручју општине Угљевик (у 
даљем тексту: ДДД) - да би се заштитило 

становништво од појаве и ширења заразних 
болести; као и начин и контрола провођења, 
подношење извјештаја након проведених 
превентивних мјера, те начин финансирања. 

Члан 2. 

(1) ДДД се проводи ради спречавања и сузбијања 
патогених микроорганизама, штетних инсеката и 
штетних глодара, чије је планирано, организовано, 
правовремено и систематско сузбијање мјерама, 
дезинсекције и дератизације од јавно - 
здравственог значаја за општину Угљевик. 

(2) ДДД се проводи у складу са Програмом мјера и 
Планом мјера превентивне и обавезне и 
превентивне дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације на подручју општине Угљевик (у 
даљем тексту: Програм мјера). 

II - ДДД 

Члан 3. 

Извршилац ДДД је најповољнији извођач у складу 
са Законом о јавним набавкама, а могу је обављати 
здравствене установе и друга правна лица која 
испуњавају прописане услове које испуњавају 
услове у погледу стручног кадра, опреме ,уређаја и 
средстава. 

За превентивну ДДД могу се користити само 
инсектициди и родентициди који су прописно 
регистровани ,и који имају одобрење Министартва 
здравља  да су уписани у регистар биоцидних 
средстава за употребу и објављени на веб 
страници Министарства здравља. 

Члан 4. 

(1) Обавезно спровођење ДДД  обухвата: 
(2) Објекте за снадбијевање водом за пиће, јавне 

површине у насељеним мјестима, објекте за 
производњу и промет хране и предмете опште 
употребе, те сировине за њихову производњу, 
односно средства намијењена за њихов превоз, 
објекте  и просторије  за одлагање отпадних 
материја, објекте здравствених установа, 
спортско рекреативни објекти, објекти за његу и 
уљепшавање, вјерски објекти, гробља,објекте и 
средства јавног саобраћаја, стамбене објекте и 
дворишта, возилима, опреми, прибору и 
уређајима за сакупљање и превоз смећа, јавна 
купатила, јавни санитарни чворови, мјеста 
јавног окупљања и задржавања људи и остале 
објекте привредних друштава, других правних 
лица и физичких лица. 

(2)Обавезна систематска превентивна 
дератизација на подручју општине Угљевик врши се 
најмање два пута годишње, у свим објектима и 



24                                                                СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 1                                             27.02.2019. 

 

просторима из члана 4.став 1. овог програма, и то 
као прољећна и јесења. 

(3) Превентивна дезинсекција обавља се 
минимално два пута годишње, а у случају 
повећаног размножавања штетних инсеката или по 
налогу здравственог инспектора, и више пута у току 
године. 

(4) Превентивна дезинфекција, у складу са 
Законом,обавезно се врши прије: 

- Прије прве употребе објекта,површина и предмета 
након дужег некориштења објекта  

-Након више понављања неодговарајућих 
лабораториских налаза о испитивању 
микробиолошке чистоће. 

Члан 5. 

ДДД  мјере се могу вршити само средствима чији је 
промет дозвољен на подручју Републике Српске-
који посједују одобрење за употрбу од стране 
Министарства тдравља, а која имају токсиколошку 
оцјену и оцјену ефикасности за наведене сврхе. 

Члан 6. 

(1) Овлашћени извођач ДДД - прије почетка 
провођења планираних и програмираних 
превентивних мјера, дужан је обавијестити грађане, 
привредна друштва, установе, предузетнике и 
друга правна лица о времену и начину извођења, 
са свим потребним упутствима за заштиту, а путем 
средстава јавног информисања,или плакатиањем-
дијељењем летака, и то пет дана прије почетка 
извођења ДДД. 

(2) Упутства за заштиту морају садржавати: 

- опште мјере предострожности и сигурности; 

- потребне мјере за заштиту грађана; 

- опште мјере за заштиту домаћих животиња; 

- поступак припреме терена за извођење ДДД. 

(3) Извођач ДДД дужан је - по свакој проведеној 
ДДД, издати потврду на лицу мјеста.  

(4) Извођач је дужан најкасније у року од 10 дана 
доставити Извјештај о проведеној ДДД.и потвду о 
успјешности обављене ДДД. 

III - ФИНАНСИРАЊЕ ДДД 

Члан 7. 

(1) Трошкове провођења и финансирања ДДД 
сносе: 

-за водотоке, школске, предшколске, 
здравствене, вјерске објекте, домове културе, 

читаонице, црвени крст, спортске и социјалне 
установе, зелене површине градског микрореона, 
те друге објекте или просторије којима газдује 
општина -сноси Општина Угљевик; 

- за  градску водоводну и канализациону мрежу 
и возила за одвоз смећа,те контејнере и шахтове  - 
сноси АД „Компред“Угљевик. 

(2) За све друге пословне објекте, површине или 
превозна средства  – сносе власници објеката, 
површина или превозних средстава. 

Члан 8. 

Сви обвезници ДДД, и друга лица, су дужни да 
извођачима омогуће приступ у све објекте и 
површине којима управљају и да дају потребна 
обавјештења, те пруже помоћ приликом извођења 
радова. Примјена инсектицида у производним 
пословним  просторијама не смије се проводити 
током радног производног процеса, како не би 
дошло до комтаминације хране и угрожавања 
живота и здравља запослених. 

Пословне просторије у којима се врши 
дезинсекција, проведена прскањем, 
распршивањем, замагливањем, могу се поново 
користити након истека радне каренце предвиђене 
за инсектициде који су употријебљени. 

Превентивна дезинфекција у школама и вртићима у 
чијем саставу су и кухиње, врши се углавном 
петком по одласку дјеце, због остваривања 
довољно дуге експозиције инсектицида на 
третираним површинама(без прања) ради што 
ефикасијег уништавања микроорганизама који су 
узрочници многих заразних болести. Сви обвезници 
су дужни слиједити даље  упуте Извођача ДДД. 

IV- НАДЗОР 

Члан 9. 

(1) Надзор над извођењем ДДД врши здравствени 
инспектор. 

(2) Здравствени инспектор је овлашћен да: 

1) Нареди провођење дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације, 

2) Има право забранити или обуставити вршење 
радова - уколико утврди да нису предузете мјере 
заштите људи и домаћих животиња, или да 
средствима којима се врши ДДД не рукују стручни 
радници, или да наведене послове врши 
неовлаштено лице-установа, или да се извођачи не 
придржавају прописаних услова ДДЦ и уговорних 
обавеза, као и обавеза које проистичу из овог 
програма. 
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(3) Институт за јавно здравство врши стручни 
надзор над извођењем ДДД - као општим и 
посебним мјерама за спречавање и сузбијање 
даљег ширења заразних болести,даје упуте и 
савјете за извођење ДДД, и образује комисију која 
врши оцјену успјешности извршених ДДД радњи. 

V - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 

(1) Новчаном казном од 1.000,00 КМ до 10.000,00 
казниће се за прекршај здравствена установа ако 
поступи супротно одредбама члану 3. 

(2) Новчаном казном од 200,00 КМ  до 2.000,00 КМ 
казниће се за прекршај из става 1.овог члана 
одговорно лице у здравственој установи. 

Члан 11. 

(1) Новчаном казном од 2.000,00 КМ до 10.000,00 
казниће се за прекршај правно лице или 
предузетник који обавља пословну дјелатност ако: 

1) поступи супротно одредбама члана 3. 

2) поступи супротно одредбама члана 4. 

3) поступи супротно одредбама члана 5. 

4) поступи супротно одредбама члана 6. 

(2) Новчаном казном од 150,00 КМ  до 1.500,00 КМ 
казниће се за прекршај из става 1.овог члана 
одговорно лице у правном лицу. 

(3) за прекршаје из става 1. овог члана казниће се 
предузетник новчаном казном од 500,00 КМ до 
5.000,00 КМ 

VI-ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у  „Службеном билтену општине  
Угљевик“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                     
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК             

Број: 01-335-1/19                               ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                                                  

Датум:22.02.2019.године              Ђоко Симић, професор      

На основу  члана 37. Статута општине Угљевик 
(Службени билтен општине Угљевик 7/17) и 39. 
Пословника о раду Скупштине општине Угљевик,  
(,,Службени билтен Општине Угљевик,, број 8/17), 
Скупштина општине Угљевик на сједници  одржаној  
22.02.2019. године  донијела је  

З А К Љ У Ч А К 

 1.Основној школи ,,Алекса Шантић,, Угљевик 
омогућити кориштење фискултурне сале за 
извођење редовне наставе физичког васпитања. 

 
2.Задужују се ЈУ СРЦ ,,Рудар,, Угљевик и ОШ 
,,Алекса Шантић,, Угљевик да  закључе уговор о 
кориштењу фискултурне сале, посебно водећи 
рачуна о начину утврђивања уговорне цијене.  

 

3.Овај закључак  ће се  објавити  у „Службеном 
билтену општине Угљевик“. 

РЕПУБЛИКА   СРПСKА                                                                                 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                        

Број: 01- 374-10 /19                          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                      

Датум, 27.02. 2019.године              Ђоко Симић, професор 

 

На основу  члана 37. Статута општине Угљевик 
(Службени билтен општине Угљевик 7/17) и 39. 
Пословника о раду Скупштине општине Угљевик,  
(,,Службени билтен Општине Угљевик,, број 8/17), 
Скупштина општине Угљевик на сједници  одржаној  
22.02.2019. године  донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

1. Школи  фудбала ,,Рудар,, Угљевик  исплатити 
средства у износу од 7.000 КМ  по Програму 
расподјеле средстава непрофитним 
организацијама за 2019. годину са ставке 
,,средства резерве у спорту,,. 

 
2. Овај закључак  ће се  објавити  у „Службеном 

билтену општине Угљевик“. 

РЕПУБЛИКА   СРПСKА                                                                            

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                        

Број: 01-  40-323 /19                  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                        

Датум,27.02. 2019.године        Ђоко Симић, професор 

 

На основу  члана 37. Статута општине Угљевик 
(Службени билтен општине Угљевик 7/17) и 39. 
Пословника о раду Скупштине општине Угљевик,  
(,,Службени билтен Општине Угљевик,, број 8/17), 
Скупштина општине Угљевик на сједници  одржаној  
22.02.2019. године  донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

         1.Усваја се Информација о стању у ЈУ Центар 
за социјални рад  Угљевик. 

         2.Овај закључак  ће се  објавити  у 
„Службеном билтену општине Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА   СРПСKА                                                                            

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                        

Број: 01- 313-6 /19                            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                    

Датум,22.02. 2019.године               Ђоко Симић, професор 

 

На основу  члана 37. Статута општине Угљевик 
(Службени билтен општине Угљевик 7/17) и 39. 
Пословника о раду Скупштине општине Угљевик,  
(,,Службени билтен Општине Угљевик,, број 8/17), 
Скупштина општине Угљевик на сједници  одржаној  
22.02.2019. године  донијела је  
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З А К Љ У Ч А К 

 

1.Усваја се Информација о стању земљишта у 
власништву општине Угљевик 

2.Овај закључак  ће се  објавити  у „Службеном 
билтену општине Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА   СРПСKА                                                                            

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                        

Број: 01- 022-2 /19                       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                               

Датум,22.02. 2019.године          Ђоко Симић, професор 

 

На основу  члана 37. Статута општине Угљевик 
(Службени билтен општине Угљевик 7/17) и 39. 
Пословника о раду Скупштине општине Угљевик,  
(,,Службени билтен Општине Угљевик,, број 8/17), 
Скупштина општине Угљевик на сједници  одржаној  
22.02.2019. године  донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

         1. Усваја се Информација о стању 
безбједности саобраћаја на подручју ПС Угљевик 
за   2019.годину. 

         2. Овај закључак  ће се  објавити  у 
„Службеном билтену општине Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА   СРПСKА                                                                            

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                        

Број: 01- 230-1 /19                       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                       

Датум,22.02. 2019.године           Ђоко Симић, професор 

На основу  члана 37. Статута општине Угљевик 
(Службени билтен општине Угљевик 7/17) и 39. 
Пословника о раду Скупштине општине Угљевик,  
(,,Службени билтен Општине Угљевик,, број 8/17), 
Скупштина општине Угљевик на сједници  одржаној  
22.02.2019. године  донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

         1.Усваја се Информација у области заштите 
од пожара на  подручју општине Угљевик за    
2018.годину. 

         2.Овај закључак  ће се  објавити  у 
„Службеном билтену општине Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА   СРПСKА                                                                            

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                        

Број: 01- 81-6 /19                            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                                                                                              

Датум,22.02. 2019.године              Ђоко Симић, професор 

На основу  члана 37. Статута општине Угљевик 
(Службени билтен општине Угљевик 7/17) и 39. 
Пословника о раду Скупштине општине Угљевик,  
(,,Службени билтен Општине Угљевик,, број 8/17), 
Скупштина општине Угљевик на сједници  одржаној  
22.02.2019. године  донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

         1.Усваја се Информација о стању пословног 
простора у власништву општине Угљевик. 

  

         2. Задужује се Одјељење за просторно 
уређење и стамбено комуналне послове да покрене  
поступак додјеле  или продаје  слободног  
пословног  простора  у власништву општине           
Угљевик. 

        3. Овај закључак  ће се  објавити  у 
„Службеном билтену општине Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА   СРПСKА                                                                            

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                        

Број: 01- 374-8 /19                           ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                               

Датум,22.02. 2019.године              Ђоко Симић, професор 

На основу  члана 37. Статута општине Угљевик 
(Службени билтен општине Угљевик 7/17) и 39. 
Пословника о раду Скупштине општине Угљевик,  
(,,Службени билтен Општине Угљевик,, број 8/17), 
Скупштина општине Угљевик на сједници  одржаној  
22.02.2019. године  донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

         1.Усваја се Информација о стању јавне 
расвјете на подручју општине Угљевик. 

         2.Задужује се Одјељење за просторно 
уређење и стамбено комуналне послове да сачини    
извјештај о броју  дуплих сијалица на стубовима  
јавне расвјете, како би се могла извршити 
рационализација јавне расвјете. 

         3.Овај закључак  ће се  објавити  у 
„Службеном билтену општине Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА   СРПСKА                                                                            

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                        

Број: 01- 370-13 /19                         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                            

Датум,22.02. 2019.године               Ђоко Симић, професор 

 

На основу  члана 37. Статута општине Угљевик 
(Службени билтен општине Угљевик 7/17) и 39. 
Пословника о раду Скупштине општине Угљевик,  
(,,Службени билтен Општине Угљевик,, број 8/17), 
Скупштина општине Угљевик на сједници  одржаној  
22.02.2019. године  донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

         1.Усваја се Информација о извршењу 
Програма јесење сјетве у 2018.години.. 

          2.Овај закључак  ће се  објавити  у 
„Службеном билтену општине Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА   СРПСKА                                                                            

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                        

Број: 01-330-7 /19                            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                                                                                             

Датум,22.02. 2019.године              Ђоко Симић, професор 

 

На основу  члана 37. Статута општине Угљевик 
(Службени билтен општине Угљевик 7/17) и 39. 
Пословника о раду Скупштине општине Угљевик,  
(,,Службени билтен Општине Угљевик,, број 8/17), 
Скупштина општине Угљевик на сједници  одржаној  
22.02.2019. године  донијела је  
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З А К Љ У Ч А К 

         1.Усваја се Информација о наплати закупа 
грађевинског земљишта- привремене локације. 

          2. Задужује се Одјељење за просторно 
уређење и стамбено комуналне послове да  одмах  
раскине уговоре  и понуди у  закуп  слободно 
градско грађевинско земљиште -  привремене 
локације, за постављање   привремених објеката на 
којима нема постављених објеката.   

         3. Овај закључак  ће се  објавити  у 
„Службеном билтену општине Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА   СРПСKА                                                                            

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                        

Број: 01-475-13 /19                       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                              

Датум,22.02. 2019.године           Ђоко Симић, професор 

На основу  члана 37. Статута општине Угљевик 
(Службени билтен општине Угљевик 7/17) и 39. 
Пословника о раду Скупштине општине Угљевик,  
(,,Службени билтен Општине Угљевик,, број 8/17), 
Скупштина општине Угљевик на сједници  одржаној  
22.02.2019. године  донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

         1.Усваја се Информација о насиљу у 
породици. 

          2.Овај закључак  ће се  објавити  у 
„Службеном билтену општине Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА   СРПСKА                                                                            

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                        

Број: 01- 54-2 /19                          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                                  

Датум,22.02. 2019.године            Ђоко Симић, професор 

 

На основу  члана 37. Статута општине Угљевик 
(Службени билтен општине Угљевик 7/17) и 39. 
Пословника о раду Скупштине општине Угљевик,  
(,,Службени билтен Општине Угљевик,, број 8/17), 
Скупштина општине Угљевик на сједници  одржаној  
22.02.2019. године  донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

         1.Усваја се Информација о стању здравствене 
заштите на подручју општине Угљевик. 

          2.Овај закључак  ће се  објавити  у 
„Службеном билтену општине Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА   СРПСKА                                                                            

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                        

Број: 01- 50-2  /19                         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                              

Датум,22.02. 2019.године           Ђоко Симић, професор 

 

На основу  члана 37. Статута општине Угљевик 
(Службени билтен општине Угљевик 7/17) и 39. 
Пословника о раду Скупштине општине Угљевик,  
(,,Службени билтен Општине Угљевик,, број 8/17), 
Скупштина општине Угљевик на сједници  одржаној  
22.02.2019. године  донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

         1.Усваја се Информација о реализацији 
закључака Скупштине општине Угљевик за   
2018.годину. 

         2.Овај закључак  ће се  објавити  у 
„Службеном билтену општине Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА   СРПСKА                                                                            

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                        

Број: 01- 013-3 /19                            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                               

Датум,22.02. 2019.године               Ђоко Симић, професор 

 

  На основу  члана 37. Статута општине Угљевик 
(Службени билтен општине Угљевик 7/17) и 39. 
Пословника о раду Скупштине општине Угљевик,  
(,,Службени билтен Општине Угљевик,, број 8/17), 
Скупштина општине Угљевик на сједници  одржаној  
22.02.2019. године  донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

         1.Усваја се Извјештај  о реализацији Програма 
комуналне заједничке потрошње за  2018.годину. 

         2.Овај закључак  ће се  објавити  у 
„Службеном билтену општине Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА   СРПСKА                                                                            

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                        

Број: 01- 370-14 /19                           ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                               

Датум,22.02. 2019.године               Ђоко Симић, професор 

 

На основу  члана 37. Статута општине Угљевик 
(Службени билтен општине Угљевик 7/17) и 39. 
Пословника о раду Скупштине општине Угљевик,  
(,,Службени билтен Општине Угљевик,, број 8/17), 
Скупштина општине Угљевик на сједници  одржаној  
22.02.2019. године  донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

         1.Усваја се Извјештај о раду Одбора за жалбе 
општине Угљевик за 2018.годину. 

          2.Овај закључак  ће се  објавити  у 
„Службеном билтену општине Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА   СРПСKА                                                                            

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                        

Број: 01- 013-4 /19                           ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                           

Датум,22.02. 2019.године              Ђоко Симић, професор 

 

  На основу  члана 37. Статута општине Угљевик 
(Службени билтен општине Угљевик 7/17) и 39. 
Пословника о раду Скупштине општине Угљевик,  
(,,Службени билтен Општине Угљевик,, број 8/17), 
Скупштина општине Угљевик на сједници  одржаној  
22.02.2019. године  донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се Извјештај о спровођењу општих избора 
2018.године на подручју општине  Угљевик. 
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2. Овај закључак  ће се  објавити  у 

„Службеном билтену општине Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА   СРПСKА                                                                            

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                        

Број: 01- 03-2 /19                        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                                      

Датум, 22.02. 2019.године        Ђоко Симић, професор 

 

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске, 
број 97/16), Одлуке о стипендирању редовних 
студената за школску 2018/2019. годину („Службени 
билтен општине Угљевик“, број:11/18), Закључка 
Скупштине општине Угљевик (,,Службени билтен 
општине Угљевик'' број: 14/18) и Правилника о 
додјели студентских стипендија („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 08/10) Начелник општине 
Угљевик,     д о н о с и 

КОНАЧНУ ОДЛУКУ 

О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА 
ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

Додјељује се студентска стипендија за 
школовање само за једну годину у износу од 150,00 
КМ мјесечно за период од 10 мјесеци у току године, 
за студенте чији је просјек оцјена свих положених 
испита из претходне године школовања 8,50 и више 
и то: 

1. Максимовић (Ђоко) Сања, Доње Забрђе, 

Пољопривредни факултет, IV година, 29 

бодова, 

2. Костић (Пајо) Недељко, Угљевичка Обријеж, 

Природно-математички факултет 

(математика и информатика), II година, 28 

бодова, 

3. Јовановић (Миладин) Станија, Богутово 

Село, Медицински факултет 

(стоматологија), V година, 26 бодова, 

4. Спасојевић (Илија) Станко, Угљевик Село, 

Факултет техничких наука (производно 

машинство), III година, 17 бодова, 

5. Гајић (Ратко) Јована, Горње Забрђе, Висока 

здравствена школа струковних студија, III 

година, 16 бодова. 

6. Новаковић (Предраг) Томислав, Угљевик, 

Медицински факултет (медицина), III 

година, 14 бодова. 

7. Миловановић (Ранко) Мила, Мезграја, 

Факултет техничких наука (енергетика и 

процесна техника), II година, 14 бодова. 

8. Поповић (Симо) Милица, Коренита, Висока 

здравствена школа струковних студија, II 

година, 13 бодова. 

9. Марић (Миле) Стефан, Доња Трнова - 

Угљевик, Медицински факултет (медицина), 

II година, 9 бодова. 

 
Члан 2. 

 
Додјељује се студентска стипендија за 
школовање само за једну годину у износу од 
100,00 КМ мјесечно за период од 10 мјесеци у 
току године и то: 

 
1. Маринковић (Неђо) Сретко, Угљевик Село, 

Природно-математички факултет 

(математика и информатика), IV година, 30 

бодова. 

2. Радовановић (Перо) Љубица, Тутњевац, 

Медицински факултет (медицина), V година, 

30 бодова, 

3. Тешановић (Синиша) Тамара, Равно Поље, 

Медицински факултет (медицинска 

рехабилитација), II година, 28 бодова. 

4. Гаврић (Ристо) Весна, Тутњевац, 

Филозофски факултет (филозофија-

социологија), IV година, 27 бодова, 

5. Tомић (Ненад) Наташа, Тутњевац, Факултет 

пословне економије, IV година, 26 бодова, 

6. Јешић (Миодраг) Милорад, Тутњевац, 

Факултет техничких наука (машинско 

инжењерство), II година, 23 бода. 

7. Кнежевић (Вајо) Пелка, Угљевик, Факултет 

за криминалистику, криминологију и 

сигурносне студије, II година, 19 бодова. 

8. Митровић (Зоран) Жељана, Угљевичка 

Обријеж, Висока пољопривредна школа 

струковних студија, III година, 15 бодова. 

9. Радовановић (Борислав) Бојан, Угљевик, 

Факултет техничких наука, IV година, 15 

бодова. 

10. Мићић (Драган) Ђука, Забрђе, Медицински 

факултет (медицинска рехабилитација), III 

година, 13 бодова. 

11. Манојловић (Драгослав) Петра, Забрђе, 

Филолошки факултет (скадинавски језици, 

књижевности, културе), IV  година, 11 

бодова. 

12. Мирковић (Милко) Милан, Горње Забрђе, 

Православни богословски факултет, IV  

година, 11 бодова. 

13. Филиповић (Драган) Драгица, Угљевик, 

Факултет техничких наука (софтверске и 

информационе технологије), III година, 11 

бодова. 

14. Ђукић (Ристо) Невена, Угљевичка Обријеж, 

Филозофски факултет (српска књижевност и 

језик), IV година, 10 бодова, 
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15. Цвијетиновић (Радован) Томислав, 

Коренита, Музичка академија, II година, 10 

бодова. 

16. Савић (Милован) Миљан, Тутњевац, 

Медицински факултет (физиотерапија), II 

година, 9 бодова. 

17. Мирковић (Перо) Слађана, Мезграја, 

Факултет техничких наука (енергетика, 

електроника и телекомуникације), II година, 

5 бодова. 

18. Лукић (Сретен) Немања, Угљевик, Факултет 

техничких наука (геодезија и геоматика), III 

година, 4 бода. 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука је коначна и против ње се не може 
изјавити жалба, а ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ,,Службеном билтену Општине 
Угљевик''. 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина Општине је донијела Одлуку о 
стипендирању 20 (двадесет) редовних студената за 
школску 2018/2019. годину („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 11/18). 

На основу наведене Одлуке, Начелник Општине 
Угљевик је расписао конкурс за додјелу студентских 
стипендија број: 02-67-40/18 од 19.10.2018. године. 

Расписани конкурс је био објављен у дневним 
новинама „Глас Српске“, на огласној табли 
Скупштине општине Угљевик и на web сајту 
Општине и oстао је отворен 21 дан. 

На расписани конкурс пријавило се 29 студента. 

Пријаве су достављене Комисији за додјелу 
студентских стипендија која је размотрила све 
приспјеле пријаве на конкурс и на основу 
приложене документације констатовала следеће: 
од 29 пријављених студента, 2 студента не 
испуњавају услове, и то: студент Teјић (Душан) 
Јована из Горње Трнове, студент прве године 
Медицинског факултета у Тузли, не испуњава 
услове из члана 11. став 1. тачка г. Правилника о 
додјели студентских стипендија. Митровић (Зоран) 
Жељко из Угљевичке Обријежи, студент треће 
године Високе медицинске и пословно-технолошке 
школе струковних студија у Шапцу, не испуњава 
услове из члана 2. тачка 1. и из члана 11. став 1. 
тачка ђ. Правилника о додјели студентских 
стипендија, из разлога што му је просјек оцјена из 
претходне године испод 6,50. 

У складу са Закључком Скупштине општине 
Угљевик бр. 01-67-83/18 од 18.12.2018. године 
(,,Службени билтен општине Угљевик'' број: 14/18), 
стипендије се додјељују за 27 студената који 
испуњавају услове конкурса. 

 

У складу са чланом 10. Тачка 3. Правилника којим 
је регулисано да, након студената по приоритету, 
право на стипендију имају и други студенти у 
складу са Правилником, Комисија је извршила 

бодовање, те је на основу оцјена из претходног 
школовања, године студија и материјалног 
положаја студената  формирала ранг листу, након 
чега је Начелник општине Угљевик донио Одлуку о 
додјели студентских стипендија бр: 02-67-1/19 од 
30.01.2019. године. 

На основу Одлуке о додјели студентских стипендија 
бр: 02-67-1/19 од 30.01.2019. године није било 
приговора. 

На основу свега изложеног ријешено је као у 
диспозитиву ове Одлуке. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                               

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                                

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                            

Број:02-67-3/19                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум, 21.02.2019 . године         Василије Перић, дипл. ек. 

 

На основу члана 59. и члана 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и чланова 68. и 89. 
Статута Општине Угљевик (“Службени билтен 
Општине Угљевик”, број: 7/17), Начелник општине 
Угљевик, доноси 

ПРАВИЛНИК 

О  ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА СУФИНАНСИРАЊЕ  
ТРОШКОВА АСИСТИРАНЕ РЕПРОДУКЦИЈЕ 

(ВАНТЈЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ) 

 

Члан 1. 

Овим Правилником уређују се услови, начин и 
поступак остваривања права на на поврат 
средстава тј. суфинансирање једног покушаја 
асистиране репродукције (у даљем тексту 
вантјелесне оплодње), у текућој буџетској години, 
из средстава буџета општине Угљевик. 

 

Члан 2. 

У циљу афирмације мјера популационе политике, 
укључивање што већег броја парова у поступак 
вантјелесне оплодње и доприноса широј примјени 
савремених метода лијечења неплодности, право 
из члана 1. овог Правилника, утврђује се као шире 
право у односу на права из обавезног здравственог 
осигурања. 

 

Члан 3. 

Право на на поврат средстава тј. суфинансирање 
једног покушаја вантјелесне оплодње, у текућој  
буџетској години, могу да остваре пунољетни и 
пословно способни жена и мушкарац који воде 
заједнички живот у складу са законом којим се 
уређују породични односи – супружници, односно 
ванбрачни партнери (у даљем тексту пар) и који су 
се подвргли вантјелесној оплодњи након ступања 
на снагу овог Правилника. 

 

Члан 4. 

Право на суфинансирање једног покушаја 
вантјелесне оплодње, у текућој буџетској години, 
може се остварити уколико је вантјелесна оплодња 
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извршена у некој од установа из плана мреже 
здравствених установа на територији Републике 
Српске, Босне и Херцеговине, као и у приватним 
установама у Босни и Херцеговини и иностранству.  

 

Члан 5. 

Суфинансирање трошкова вантјелесне оплодње у 
смислу одредаба овог Правилника, обухвата 
трошкове поступка вантјелесне оплодње и 
одобравају се у висини  од  50% укупних трошкова 
ове процедуре, а највише до 3.000,00 КМ, по пару.  

Средства из става 1. овог члана обезбеђују се у 
буџету општине. 

Члан 6. 

Пар из члaна 3. овог Правилника, мора 
кумулативно испунити следеће услове:  

1.  да су оба партнера држављани БиХ; 

2. да оба партнера имају пребивалиште на 
територији општине Угљевик,  најмање  годину 
дана прије дана подношења захтјева; 

3. да за поступак вантјелесне оплодње 
суфинансиран од стране Општине Угљевик нису 
нити ће добили средства од стране другог државног 
органа, јавних фондова и/или јавних предузећа. 

 

Члан 7. 

Захтјев за суфинансирање вантјелесне оплодње 
подноси се Општинској управи  општине Угљевик - 
Одјељењу за друштвене дјелатности. 

Уз захтјев из става 1. овог члана прилаже се: 

1. оригинал или овјерена копија извода из матичне 
књиге рођених (за жену); 

2. овјерена копија личне карте (за обоје 
супружника); 

3. уверење о кретању из ЦИПС-а (за обоје 
супружника) ; 

4. копија текућег рачуна једног од супружника, 

5. оригинал или овјерена копија рачуна издатог од 
здравствене установе у којој је извршен поступак 
вантјелесне оплодње (преведен од судског тумача 
уколико је издат на страном језику),; 

6. изјаву под материјалном и кривичном 
одговорношћу да извршени поступак вантјелесне 
оплодње суфинансиран од стране Општине 
Угљевик није, нити ће бити финансиран од стране 
других државних органа, јавних фондова и/или 
јавних предузећа. 

Члан 8. 

Одјељење за друштвене дјелатности врши пријем 
захтјева, комплетира потребну документацију и 
утврђује да ли су испуњени услови за одобравање 
овог права, као и припрема решење којим се 
одобрава наведено право, које доставља на потпис 
Начелнику. 

Начелник општине доноси Рјешење којим се 
одобрава поврат средстава тј. суфинансирање 
једног покушаја вантјелесне оплодње. 

 

Члан 9.  

Средства одобрена на име суфинансирања 
вантјелесне оплодње преносе се на текући рачун 
једног од супужника. 

 

Члан 10.  

Образац захтјева за суфинансирање вантјелесне 
оплодње саставни је дио овог Правилника.  

 

Члан 11.  

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 

 
ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                        

Број: 02-40-1167/18                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 01.08..2018. године         Василије Перић, дипл.ек. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

Одјељење за друштвене дјелатности  

 

ЗАХТЈЕВ 

За суфинансирање вантјелесне оплодње из 
буџета општине Угљевик 

Лични подаци жене: 

Име  

Презиме  

ЈМБГ  

Адреса (мјесто, улица, број) 

Телефон          фиксни:            мобилни: 

Лични подаци мушкарца: 

Име  

Презиме  

ЈМБГ  

Адреса (мјесто, улица, број) 

Телефон фиксни: мобилни: 

 

●Под пуном кривичном и материјалном 
одговорношћу гарантујем за тачност достављених 
података. 

● Сагласан сам да се изврше службене и друге 
провјере достављених података. 

Подносилац захтјева – жена 

(потпис) 

 

Подносилац захтјева – мушкарац 

(потпис) 

 

У Угљевику,_____________. године 
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Уз захтјев прилажемо: 

1. оригинал или овјерена копија извода из матичне 
књиге рођених (за жену); 

2. овјерена копија личне карте (за обоје 
супружника); 

3. уверење о кретању из ЦИПС-а (за обоје 
супружника) ; 

4. копија текућег рачуна једног од супружника, 

5. оригинал или овјерена копија рачуна издатог од 
здравствене установе у којој је извршен поступак 
вантјелесне оплодње (преведен од судског тумача 
уколико је издат на страном језику),; 

6. изјаву под материјалном и кривичном 
одговорношћу да извршени поступак вантјелесне 
оплодње суфинансиран од стране Општине 
Угљевик није и/или неће бити финансиран од 
стране других државних органа, јавних фондова 
и/или јавних предузећа. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНСКА УПРАВА УГЉЕВИК                                                                                                         
-Начелник Општине-                                                          
Број: 02-12-3/19                                                                                                            
Датум: 28.01.2019. године 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗБОРУ НАЈУСПЈЕШНИЈЕГ СПОРТИСТЕ                                                                      
ОПШТИНЕ УГЉЕВИК  

 

     Члан 1. 

Овим Правилником одређују се услови, критерији и 
начин избора најуспјешнијег спортисте,  спортског 
радника, тренера и спортског клуба/удружења који 
својим резултатима, стручношћу и активношћу 
доприносе развијању масовних и такмичарских облика 
спорта, постизању врхунских спортских резултата, те 
подстицању активности на унапређењу спорта и 
физичке културе у општини Угљевик и шире. 

Члан 2. 

Избор спортисте године је културно спортска 
манифестација на којој се јавно саопштавају 
резултати наших спортиста постигнути у току 
претходне године, а има за циљ да се афирмише 
спорт, спортски дух рад са омладином и 
колективизам. 

Члан 3. 

Избор спортисте године је јаван и врши се на 
основу приједлога из спортских клубова/удружења 
који су регистровани на подручју општине Угљевик. 
Уколико клуб из било ког разлога не предложи свог 
кандидата, који на основу званичних резултата 
може конкурисати за спортисту године, онда такав 
приједлог може поднијети други клуб, Спортски 
савез или члан комисије.  

 

  Члан 4. 

Избор спортисте године врши Стручна Комисија 
која броји 7 (седам) чланова (у даљем тексту: 
Комисија) и бирају се из редова спортиста, 
спортских, културних и просветних радника, 
новинара и сл. коју именује Начелник Општине 
Угљевик.  

Предсједник Комисије је  Предсједник СО-е 
Угљевик.   

Мандат чланова Комисије истиче доношењем 
коначне Одлуке о избору „Спортисте године“ 
општине Угљевик за претходну годину.  

 

  Члан 5. 

Приликом одлучивања Комисија посебно води 
рачуна о сљедећeм:  

 

- Такмичарски и други спортски резултати у току 
претходне године. 

- Приоритет се даје резултатима постигнутим на 
званичним свјетским, европским а потом 
балканским такмичењима и такмичењима у РС и 
БиХ. 

- У случају истих постигнутих резултата предност 
имају сениори односно сениорске екипе. 

- Комисија приликом одлучивања и вредновања 
резултата води рачуна о распрострањености 
конкретне гране спорта, конкуренције у којој су 
постигнути и друго. 

- Комисија вреднује најбоље спортисте, спортске 
раднике и екипе регистроване на подручју 
Општине Угљевик те спортисте који су 
остварили изузетне резултате (појединачно или 
у клубовима) изван Угљевика али су настањени 
у Општини Угљевик. 

- У свим случајевима вреднују се само резултати 
и остварења у претходној години. 

- Одлуке Комисије су коначне. 

 

Члан 6. 

Најуспјешнији спортисти општине Угљевик у 
млађим категоријама ( мушки и женски) бирају се 
према оцјени Комисије, а на основу учешћа на 
такмичењима, постигнутих резултата, успјеха у 
школи и слично. Награда за младог спортисту може 
се додјелити само једанпут.  

 

Члан 7. 

Најуспјешнији тренер бира се на основу спортских 
резултата његове екипе или појединачних 
резултата његових спортиста постигнутих у тој 
години, затим број спортиста са којима тренер 
ради, активности на стручном и васпитном раду са 
спортистима и сличне активности које су од значаја 
за матични клуб, општину па и шире. Додатну 
предност ће имати тренер који је током године уз 
већ поменуте резултате водио или био помоћник 
некој од националних селекција.  

 

Члан 8. 

Најуспјешнији спортски радник општине Угљевик 
бира се за протеклу годину према оцјени Комисије 
на основу спортско – друштвеног доприноса у 
развоју и афирмацији спорта, финасијској помоћи 
клубовима, помоћи у изградњи, адаптацији и 
реконструкцији спортских објеката и терена, те 
систематско ангажовање и рад на развијању 
активности у организацијама за физичку културу, 
спортским савезима и друштвима. Признање се 
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додјељује и за успјешно руковођење у клубовима, 
за ангажовање ка бољем раду у организацијама, а 
све у интересу спорта и физичке културе уопште.  

  

Члан 9. 

Најуспјешнији спортски колектив-клуб бира се на 
основу збирних такмичарских резултата свих 
селекција које су постигли његови чланови у земљи 
и иностранству током претходне календарске 
године, затим на основу представљања заједничких 
интереса клуба пред општинским и државним 
органима, масовност чланства у клубу, рад на 
стручном усавршавању спортиста и тренера.  

 

Члан 10. 

За избор спортисте године општине Угљевик може 
се кандидовати спортиста који је учествовао и 
остварио значајне резултате у домаћем и 
међународном систему такмичења, а званично је 
регистрован за спортски клуб/удружење које дјелује 
на подручју општине Угљевик или је настањен у 
општини Угљевик.  

Поред спортских резултата Комисија ће узети у 
обзир, успјех у школовању, спортско понашање, 
спортску и укупну медијску афирмацију општине 
Угљевик.  

Комисија бира нјабољег спортисту општине за 
протеклу годину и он носи титулу „спортиста 
године“.  

Члан 11. 

Стручна Комисија може додијелити и посебно 
признање појединцима, клубовима или 
удружењима, за рад са омладином и грађанима, а 
која нису такмичарског карактера. 

 

Члан 12. 

Признања најуспјешнијим екипама и појединцима 
уручује Предсједник Комисије или лице кога он 
именује.  

Члан 13. 

Приједлоге за најбоље екипе и појединце дају 
спортски клубови, школе и друге спортске 
организације и асоцијације са подручја општине 
Угљевик, најкасније до 15. јануара наредне године. 

 

Члан 14. 

Трошкови израде признања, штампање диплома, 
организација завршне вечери и        други трошкови 
везани за ову манифестацију финансирају се из 
Буџета Општине Угљевик.  

 

Члан 15. 

Носилац укупне организације је Општинска управа 
Угљевик односно Одјељење за друштвене 
дјелатности.  

Покровитељ манифестације је Општинска управа 
Угљевик. 

 

Угљевик, Јануар 2019. године 
                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                     Василије Перић, дипл.ек.   

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), 
члана 68. Статута Општине Угљевик ( ''Службени 
билтен Општине Угљевик'', број: 7/17 ) члана 6. и 7. 
Одлуке о поступку за додјелу средстава 
удружењима грађана на подручју Општине Угљевик 
(''Службени билтен Општине Угљевик'' број: 1/15), и 
Програма расподјеле средстава непрофитним 
организацијама за 2019. годину ( ‘’Службени билтен 
Општине Угљевик’’ број: 14/18) Начелник Oпштине 
Угљевик р а с п и с у ј е: 

ЈАВНИ ОГЛАС 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА 
ГРАЂАНА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

 

I 

Расписује се јавни оглас зa финансирање пројеката 
удружења грађана на подручју Општине Угљевик у 
складу са Одлуком о поступку за додјелу средстава 
удружењима грађана на подручју Општине Угљевик 
из средстава буџета Општине Угљевик за 2019. 
годину са позиције „текући грантови“ и  Програма 
расподјеле средстава непрофитним 
организацијама за 2019. годину у износу од 70.000 
КМ. 

II 

Средства се додјељују удружењима грађана која су 
регистрована у Републици Српској, имају сједиште 
на подручју општине Угљевик и чији се пројекти 
реализују већим дијелом или у потпуности на 
подручју Општине Угљевик. 

 

III 

Средства планирана буџетом Општине 
расподјељују се удружењима грађана чији пројекти: 
 помажу рјешавању проблема особа са 

посебним потребама, старих особа, омладине, 

породица незапослених, избјеглица и 

повратника, 

 помажу рјешавању проблема бораца ( учесници 

свих ратова ), породица погинулих, ратних 

војних инвалида, мирнодопских војних 

инвалида, цивилних инвалида, породица 

цивилних жртава рата и логораша, 

 афирмишу културне потенцијале и културне 

посебности Општине, иницијативе и активности 

у циљу подизања урбане културе, 

 афирмишу, помажу и унапређују очување 

животне средине и подижу ниво еколошке 

културе, 

 афирмишу и помажу развој села, очување 

историје, традиције и обичаја, 

 афирмишу и помажу пољопривредну 

производњу, 

 помажу рјешавању потребе грађана на 

социјалном и образовном нивоу, 

 укључују и ангажују већи број волонтера. 
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IV 

(1) Удружење грађана може конкурисати за 
укупна средства потребна за реализацију пројекта 
или недостајући дио који мора бити назначен. 

(2) Предност имају пројекти који се реализују у 
партнерском односу више удружења и пројекти који 
се финансирају из више извора. 

(3) Удружење може аплицирати са највише два 
пројекта. 

V 

Удружење подноси пријаву на јавни оглас на 
прописаном обрасцу. 

Уз пријаву се обавезно доставља: 
1. Рјешење о регистрацији удружења у 

Републици Српској (копија), 

2. Идентификациони број из регистра пословних 

субјеката ЈИБ (копија), 

3. Кратак опис организације са подацима о 

претходно реализованом пројектима, 

4. Пројекат којим удружење конкурише за 

додјелу средстава, 

5. Копија Статута удружења, (само за удружења 

која први пут аплицирају на Јавни позив), 

6. Доказ да је удружење обезбиједило дио 

средстава из других извора за пројекат ако 

тражи суфинансирање, 

7. Изјаву овлаштеног лица да удружење није 

добило средства од другог донатора за 

пројекат или дио пројекта, којим аплицира на 

јавни оглас, 

8. Број жиро рачуна удружења и назив банке, 

9. Доказ да не постоји блокада пословног рачуна 

удружења. 

Захтјев са потребном документацијом у 
запечаћеној коверти се предаје лично  ( путем 
писарнице)  или поштом на адресу: 
 
ОПШТИНСКА УПРАВА УГЉЕВИК 
Трг Драже Михаиловића број 1 , 76330 Угљевик 
Комисија за расподјелу средстава удружењима по 
јавном огласу са назнаком- за пројекте-НЕ 
ОТВАРАТИ. 
 
Неблаговремене као и непотпуне пријаве се неће 
разматрати.  

VI 

Јавни оглас биће објављен  у „ Службеном билтену 
општине Угљевик“ , на огласној табли Општинске 
управе Општине Угљевик, званичној интернет 
страници Општине Угљевик www .opstinaugljevik.net 
и „Скала радио“ Угљевик. 

Јавни оглас за расподјелу средстава биће отворен 
15 дана од дана објављивања.  

Комисија ће у року од 30 дана од истека јавног 
огласа утврдити приједлог за додјелу средстава, 
сачинити прелиминарну ранг листу и објавити на 
званичној интернет страници Општине Угљевик и 
огласној табли општинске управе Угљевик. 

 

На прелиминарну ранг – листу, апликант може  
изјавити приговор Начелнику Општине у року од 
5 радних дана.   

 

Начелник одлучује о приговору у року од 15 дана 
од дана пријема приговора, након чега доноси 
коначну Одлуку о расподјели средстава. 

 

ОБРАСЦИ ЗАХТЈЕВА за (су) финансирање 
пројеката могу се преузети у Општинској управи 
Општине Угљевик, у писарници, или на званичној 
интернет страници Општине Угљевик. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      

Број: 02-40-293/19                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум, 20.02.2019. године        Василије Перић,дипл.ек. 

 

 На основу чланова 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16) а у вези са чланом 64. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 68. Статута 
општине Угљевик ( „ Службени билтен општине 
Угљевик“, број: 7/17) Начелник општине Угљевик,  
д о н о с и 

ПЛАН 

ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 
ОПШТИНЕ УГЉЕВИК ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I 

Овим Планом о запошљавању у Општинској управи 
општине Угљевик за 2019. годину ( у даљем тексту: 
План) утврђује се стање систематизованих радних 
мјеста, број непопуњених радних мјеста, потребан 
број службеника и намјештеника на неодређено 
вријеме у складу са Правилником о организацији и 
систематизацији радних мјеста у Општинској 
управи Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број: 4/18, 8/18, 10/18, 12/18, 13/18) као и 
потребан број приправника. 

План се доноси водећи рачуна о потрбама за 
недостајућим кадровима у организационим 
јединицима и расположивим средствима у складу 
са Одлуком о буџету Општине Угљевик. 

 

II 

Утврђује се стање систематизованих радних мјеста 
и број непопуњених радних мјеста на дан 
31.12.2018. године, те планира потребан брoј 
службеника и намјештеника за пријем у радни 
однос на неодређено вријеме у 2019. години како 
слиједи: 
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Одјељење за општу управу 25 2 2 

Одјељење за привреду 11 и 1/2 4 4 

Одјељење за друштвене дјелатности 8 - - 

Одјељење за просторно уређење и 
стамбено комуналне послове 

12 и 1/2 - - 

Одјељење за финансије 10 1 1 

Одјељење за пољопривреду 7 2 2 

Служба за информационе 
технологије и информисање 

6 и 1/2 - - 

Кабинет начелника општине 4 1 1 

Одсијек за јавне набавке, инвестиције 
и надзор 

4 и 1/2 2 2 

Одсијек за послове ЦЖ и ТВЈ 27  5 5 

Јединица за интерну ревизију 2 1 1 

Секретар СО-е 1 - - 

 

III 

У Општинској управи Угљевик планира се пријем 5 
приправника. 

IV  

У измијењеним околностима и потребама за пријем 
у радни однос нових службеника и намјештеника а 
на основу Правилника о организацији и 
систематизацији раднх мјеста у Општинској управи 
Угљевик и Одлуке о буџету општине Угљевик за 
2019. годину донијеће се измјене и допуне Плана. 

 

V  

Овај План ступа на снагу даном доношења а биће 
објављен у „Службеном билтену општине Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                       

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                                     

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                     

Број:  02-12-4/19                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,27.02.2019.                    Василије Перић, дипл.ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-111-4/2019 

Датум, 22.01.2019. године 

 

На основу члана 68. и 89. Статута Општине 
Угљевик („Службени билтен Општине Угљевик“ број 
7/17), а у споразуму са Борачком организацијом 
Општине Угљевик, доносим 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о именовању Одбора за организивање 
манифестације „Јовићеви дани " 2019. године 

                                                                   I 

У одбор за организовање и спровођење 
манифестације „Јовићеви дани“ 2019. године, 
именују се : 

  1. Јован Маринковић, предсједник  

       Чланови : 

  1. Бошко Лукић  

   2. Ружа Јовић 

   3. Валентина Гаврић 

   4. Нада Микановић 

   5. Славица Спасојевић 

   6. Јелена Нешковић 

   7. Споменко Новаковић 

   8. Радивоје Секанић 

    9. Чедомир Лујановић 

  10. Владо Глигоревић 

  11. Ратко Ђурковић 

  12. Милан Тодоровић 

II 

Одбор из тачке овог Рјешења има задатак да 
донесе Програм активности манифестације 
„Јовићеви дани“ и да исти реализује путем  
комисија за одређене активности. 

 

III 

Прва сједница Одбора биће одржана у згради СО-е 
Угљевик (сала за састанке), 24.01.2019. године са 
почетком у  11 часова. 

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу даном  доношења. 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Василије Перић, дипл.ек. 

На основу члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи (,,Службени гласник Републике 
Српске,, број 97/16) и члана 68. и 89. Статута 
општине Угљевик (,,Службени билтен општине 
Угљевик,, број 7/17), Начелник општине Угљевик,   
д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 О исплати новчаних награда за најбоље литерарне 
радове у категорији основних и средњих школа за 
обиљежавање културно - меморијалне 
манифестације ,,Јовићеви дани’’ - 2019. 

 

1. Нада Микановић        60,00 КМ 
2. Славица Спасојевић  60,00 КМ 
3. Јелена Нешковић       60,00 КМ 
4. Валентина Гаврић     60,00 КМ 
5. Нела Петровић         100,00 КМ 
6. Јасна Ковачевић        30,00 КМ 
7. Душан Јовичић         100,00 КМ 
8. Ивана Бабић              50,00 КМ 
9. Миладин Филиповић100,00 КМ 
10. Никола Гаврић         50,00 КМ 
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11. Цеца Видовић          50,00 КМ 
12. Александра Илић     50,00 КМ 
13. Милан Тодоровић     60,00 КМ 
14. Споменко Новаковић60,00 КМ 

                      УКУПНО: 890,00 КМ 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије 
готовински из благајне. 

III 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у ,,Службеном билтену’’ Општине 
Угљевик. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ          

Број:02-40-296/19                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум, 20.02.2019. године     Василије Перић, дипл.ек.    

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-66-6/19 

Датум, 14.02.2019. године   

 

На основу члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи (,,Службени гласник Републике 
Српске,, број 97/16) и члана 68. и 89. Статута 
општине Угљевик (,,Службени билтен општине 
Угљевик,, број 7/17), Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

О исплати новчаних награда за манифестацију 
„Избор спортисте Општине Угљевик за 2018. 
годину, и то: 

 

1. Најуспјешнија спортисткиња у млађим 
категоријама ......................................  100,00 КМ 

2. Најуспјешнији спортиста у млађим категоријама 
..............................................................100,00 КМ 

3. Најуспјешнији тренер........................ .200,00 КМ 
4. Најуспјешнији спортски радник  2x200,00 

КМ.........................................................400,00 КМ 
5. Најуспјешнији спортски клуб..............200,00 КМ 
6. Спортиста општине ............................500,00 КМ 
7. Водитељ програма................................50,00 КМ 

                                            УКУПНО: 1.550,00 КМ 

 

II 

Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у ,,Службеном билтену’’ Општине 
Угљевик. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Василије Перић, дипл.ек. 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16), а у вези са чланом 125. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16)  и члана 11. став 2. 
Правилника о дисциплинској и материјалној 
одговорности запослених у градској,односно 
општинској управи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 11/17)  Начелник општине Угљевик, д 
о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању дисциплинске комисије 

 

Члан 1. 

Именује се Дисциплинска комисија у Општинској 
управи општине Угљевик, у саставу: 

 

1. ПЕТРОВИЋ РАНКА, дипл. правник,  предсједник, 

     ДРАГАШ ДАРА, дипл. правник, замјеник предсј. 

2. БЕНОВИЋ СЛАВИЦА,дипл. правник, члан  

     ЧАВИЋ МИРА,  дипл. правник, замјеник 

3. АХМЕТОВИЋ ЏЕВИД,дипл.жнж.технолог.  члан, 

     ЧОЛИЋ АХМЕД ,  дипл. правник, замјеник  

 

Комисије се именује на период од двије године. 

 

Члан 2. 

Задатак Комисије је да спроводи дисциплински 
поступак у складу са Правилником о дисциплинској 
и материјалној одговорности запослених у градској, 
односно општинској управи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 11/17) и  Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16). 

 

Члан 3. 

Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи 
Рјешење о именовању дисциплинске комисије 
број:02-125-1/16 од 12.04.2016.године. 

 

Члан 4. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а 
биће објављено у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                      

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                      

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      

Број: 02-125-  1 /19                    НАЧЕЛНИК ОПШПТИНЕ 

Датум, 26.02.2019.године         Василије Перић, дипл.ек. 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2018.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 
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Oдобрава се  буџетском кориснику  Општинска 
управа Угљевик  да  може извршити реалокација 
средстава у оквиру оперативног буџета са 
позиције: 

 

-413300-Расходи за камате за кредите..4.953,00 КМ 

 

на позицију : 

-412300- Расходи за режијски материјал 
.................................................................    231,00 КМ 

-412700- Расходи за стручне услуге 
.................................................................. 1.584,00 КМ 

-419100- Расходи по судским рјешењима 
.................................................................. 1.532,00 КМ 

-487200- Трансфери ентитету................      46,00 КМ 

-487300- Трансфери јединицама локалне 
самоуправе ...........................................   1.555,00 КМ 

-487400- Трансфери фондовима обавезног 
социјалног осигурања ..........................          5,00 КМ 

 

II 

Налаже се службенику задуженом за унос оперативног 
буџета да може на основу овог Рјешења извршити унос 
по тачци 1 овог Рјешења. 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, и биће 
објављено у „Службеном билтену општине Угљевик“.  

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                    Василије Перић, дипл. ек.                                              

Број: 02/5-40-2159 /18                                                                                                

Датум: 25.12.2018.год                                                                                                 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2018.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Спортско 
рекреативни центар „Рудар“ Угљевик  да  може 
извршити реалокација средстава у оквиру 
оперативног буџета са позиције : 

-411100- Расходи за бруто плате запослених 
.................................................................. 8.588,00 КМ 

-412900- Остали расходи ...................... 2.445,00 КМ 

-419100- Расходи по судским рјешењима . 81,00 КМ 

-638100- Остали издаци из трансакција са другим 
јединицама власти ..................................    42,00 КМ 

 

на позицију : 

-411300- Расходи за накнаду плате за вријеме 
боловања ............................................. 1.496,00 КМ 

-412200- Расходи енергије, комуналних и 
комуник.услуга ...................................... 1.323,00 КМ 

-412300- Расходи за режијски материјал 
...............................................................       95,00 КМ 

-412400- Расходи за материјал за посебне намјене 
..............................................................  3.988,00 КМ 

-412500- Расходи за текуће одржавање 
.............................................................. 2.568,00 КМ 

-412600- Расходи по основу путовања . 761,00 КМ 

-412700- Расходи за стручне услуге ..... 410,00 КМ 

-413900- Расходи за затезне камате ....  515,00 КМ 

 

II 

Налаже се службенику задуженом за унос 
оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос по тачци 1 овог Рјешења. 
 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, и 
биће објављено у „Службеном билтену општине 
Угљевик“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ        Василије Перић, дипл. ек.                                                                                                        

Број: 02/5-40-2158/18                                                                                                

Датум: 25.12.2018.год                                                  

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2018.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Агенција за 
развој МСП Угљевик  да  може извршити 
реалокација средстава у оквиру оперативног буџета 
са позиције : 

-411200- Расходи за бруто накнаде запослених 
................................................................... 2.244,00 КМ 

-412300- Расходи за режијски материјал..  480,00 КМ 

-412600- Расходи по основу путовања ....    64,00 КМ 

-412900- Остали расходи ........................ 3.019,00 КМ 

 

на позицију : 

-411300- Расходи за накнаду плате за вријеме 
боловања ................................................ 1.808,00 КМ 

-411400- Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи .....................................................      1,00 КМ 

-412200- Расходи енергије, комуналних и 
комуник.услуга ............................................    22,00 КМ 

-412700- Расходи за стручне услуге ........ 3.767,00 КМ 

-413900- Расходи за затезне камате .......... 164,00 КМ 

-419100- Расходи по судским рјешењима .   45,00 КМ 

 

II 
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Налаже се службенику задуженом за унос оперативног 
буџета да може на основу овог Рјешења извршити унос 
по тачци 1 овог Рјешења. 
 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, и 
биће објављено у „Службеном билтену општине 
Угљевик“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ         Василије Перић, дипл. ек. 

Број: 02/5-40-2157/18   

Датум: 25.12.2018.год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2018.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Центар за 
културу „Филип Вишњић“ Угљевик  да  може 
извршити реалокација средстава у оквиру 
оперативног буџета са позиције : 

 

-411100- Расходи за бруто плате запослених 
.............................................................. 925,00 КМ 

на позицију : 

-411300- Расходи за накнаду плате за вријеме 
боловања ............................................ 925,00 КМ 

II 

Налаже се службенику задуженом за унос 
оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос по тачци 1 овог Рјешења. 
 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, и 
биће објављено у „Службеном билтену општине 
Угљевик“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ        Василије Перић, дипл. ек.                                                                                                         

Број: 02/5-40-2161/18                                                                                                

Датум: 25.12.2018.год                                                  

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2018.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Центар за 
социјални рад Угљевик  да  може извршити 
реалокација средстава у оквиру оперативног 
буџета са позиције : 

 

-413900- Расходи за затезне камате .........   5,00 КМ 

-412900- Остали расходи ......................... 163,00 КМ 

на позицију : 

-412300- Расходи за режијски материјал 
................................................................... 163,00 КМ 

-419100- Расходи по судским рјешењима.. 5,00 КМ 

 

II 

Налаже се службенику задуженом за унос 
оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос по тачци 1 овог Рјешења. 
 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, и 
биће објављено у „Службеном билтену општине 
Угљевик“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ        Василије Перић, дипл. ек.                                                                                                           

Број: 02/5-40-2162/18                                                                                                

Датум: 25.12.2018.год   

                                             

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2018.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Социјална 
заштита Угљевик  да  може извршити реалокација 
средстава у оквиру оперативног буџета са 
позиције: 

 

-416300- Дознаке на име социјалне заштите 
.............................................................. 1.531,00 КМ 

на позицију : 

-419100- Расходи по судским рјешењима 
................................................................ 1.531,00 КМ 

 

II 

Налаже се службенику задуженом за унос 
оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос по тачци 1 овог Рјешења. 
 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, и 
биће објављено у „Службеном билтену општине 
Угљевик“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
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ОПШТИНА УГЉЕВИК           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ         Василије Перић, дипл. ек.                                                                                                        

Број: 02/5-40-2163/18                                                                                                

Датум: 25.12.2018.год    

                                             

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута општине 
Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“, 
број 7/17) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета 
општине Угљевик за 2018.годину, Начелник 
општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Дјечији 
вртић „Душко Радовић“ Угљевик  да  може 
извршити реалокација средстава у оквиру 
оперативног буџета са позиције : 

-411200- Расходи за бруто накнаде запослених 
.............................................................. 3.225,00 КМ 

-411100- Расходи за бруто плате запослених 
.............................................................. 4.550,00 КМ 

-412900- Остали расходи ..................     350,00 КМ 

-511300- Издаци за набавку опреме .      22,00 КМ 

 

на позицију : 

-411300- Расходи за накнаду плате за вријеме 
боловања ....................................... 3.225,00 КМ 

-412800- Расходи за одржавање јавних површина 
.........................................................     50,00 КМ 

-419100- Расходи по судским рјешењима 
............................................................ 300,00 КМ 

-516100- Издаци за набавку ситног инвентара 
..........................................................   22,00 КМ 

-638100- Остали издаци из трансакција са другим 
јединицама власти ...................... 4.550,00 КМ 

 

II 

Налаже се службенику задуженом за унос 
оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос по тачци 1 овог Рјешења. 
 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, и 
биће објављено у „Службеном билтену општине 
Угљевик“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ       Василије Перић, дипл. ек.                                                                                                       

Број: 02/5-40-2164/18                                                                                                

Датум: 25.12.2018.год                                                  

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2018.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ 
Средњошколски центар „Михаило Петровић Алас“ 
Угљевик  да  може извршити реалокација 
средстава у оквиру оперативног буџета са 
позиције:  

 

-412200- Расходи енергије, комуналних и 
комуник.услуга .................................... 4.452,00 КМ 

 

на позицију : 

-412300- Расходи за режијски материјал..  54,00 КМ 

-412400- Расходи за материјал за посебне намјене 
.................................................................... 141,00 КМ 

-412600- Расходи по основу путовања и смјештаја 
..................................................................  283,00 КМ 

-412700- Расходи за стручне услуге ... 1.332,00 КМ 

-413900- Расходи за затезне камате .. 1.182,00 КМ 

-412900- Остали расходи .................... 1.460,00 КМ 

 

II 

Налаже се службенику задуженом за унос 
оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос по тачци 1 овог Рјешења. 
 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, и 
биће објављено у „Службеном билтену општине 
Угљевик“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ        Василије Перић, дипл. ек.                                                                                                      

Број: 02/5-40-2165/18                                                                                                

Датум: 25.12.2018.год    

                                               

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2018.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Спортско 
рекреативни центар „Рудар“ Угљевик  да  може 
извршити реалокација средстава у оквиру 
оперативног буџета са позиције : 

 

-411100- Расходи за бруто плате запослених 
.................................................................. 3.838,00 КМ 

на позицију : 

-412200- Расходи енергије, комуналних и 
комуник.услуга ...........................................202,00 КМ 

-412500- Расходи за текуће одржавање . 100,00 КМ 

-412700- Расходи за стручне услуг.......... 970,00 КМ 

-412900- Остали расходи ...................... 2.401,00 КМ 
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-413900- Расходи за затезне камате.......  165,00 КМ 

 

II 

 

Налаже се службенику задуженом за унос 
оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос по тачци 1 овог Рјешења. 
 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, и 
биће објављено у „Службеном билтену општине 
Угљевик“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ      Василије Перић, дипл. ек.                                                                                                       

Број: 02/5-40-2152/18                                                                                                

Датум: 26.12.2018.год     

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2018.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Општинска 
управа Угљевик  да  може извршити реалокација 
средстава у оквиру оперативног буџета са 
позиције:  

Буџетска резерва ................................... 7.500,00 КМ 

 

на позицију : 

-416100- Дознаке на име социјалне заштите 
.................................................................. 6.000,00 КМ 

-415200- Грантови .................................. 1.500,00 КМ 

 

II 

Налаже се службенику задуженом за унос 
оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос по тачци 1 овог Рјешења. 
 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, и 
биће објављено у „Службеном билтену општине 
Угљевик“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ       Василије Перић, дипл. ек.                                                                                                                                                                                                               

Број: 02/5-40-2172/18                                                                                                

Датум: 26.12.2018.год                                                  

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 

Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2018.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ 
Средњошколски центар „Михаило Петровић Алас“ 
Угљевик  да  може извршити реалокација 
средстава у оквиру оперативног буџета, за мјесец 
новембар, са позиције : 

-411200- Расходи за бруто накнаде трошкова 
запослених .............................................. 1.220,00 КМ 

-412500- Расходи за текуће одржавање 
..................................................................    200,00 КМ 

-511300- Издаци за набавку опреме ......   850,00 КМ 

 

на позицију : 

-412300- Расходи за режијски материјал 
.................................................................... 300,00 КМ 

-412400- Расходи за материјал за посебне намјене 
.................................................................... 200,00 КМ 

-412600- Расходи по основу путовања и смјештаја 
...................................................................  500,00 КМ 

-413900- Расходи за затезне камате ......   50,00 КМ 

-412900- Остали расходи .......................  150,00 КМ 

-511200- Издаци за реконструкцију и инвестиционо 
одржавање ........................................ 1.070,00 КМ 

 

II 

Налаже се службенику задуженом за унос 
оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос по тачци 1 овог Рјешења. 
 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, и 
биће објављено у „Службеном билтену општине 
Угљевик“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ        Василије Перић, дипл. ек.                                                                                                                                                                                                            

Број: 02-40-2160/18                                                                                                

Датум: 26.12.2018.год       

                                         

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2018.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Центар за 
културу „Филип Вишњић“ Угљевик  да  може 
извршити реалокација средстава у оквиру 
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оперативног буџета, за мјесец децембар, са 
позиције : 

 

-411100- Расходи за бруто плате запослених 
..................................................................    880,00 КМ 

-412200- Расходи енергије, комуналних и 
комуник.услуга ........................................ 1.400,00 КМ 

-412500- Расходи за текуће одржавање.. 900,00 КМ 

-412900- Остали расходи ........................  450,00 КМ 

 

на позицију : 

-411300- Расходи за накнаду плате за вријеме 
боловања .............................................. 880,00 КМ 

-412600- Расходи по основу путовања и смјештаја 
............................................................ 1.400,00 КМ 

-412700- Расходи за стручне услуге .. 900,00 КМ 

-413900- Расходи за затезне камате.. 450,00 КМ 

 

II 

Налаже се службенику задуженом за унос 
оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос по тачци 1 овог Рјешења. 
 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, и 
биће објављено у „Службеном билтену општине 
Угљевик“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ      Василије Перић, дипл. ек.                                                                                                                                                                                                                    

Број: 02-40-2168/18                                                                                                

Датум: 26.12.2018.год    

                                             

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2018.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Општинска 
управа Угљевик  да  може извршити реалокација 
средстава, за мјесец новембар, у оквиру 
оперативног буџета са позиције : 

 

-412600- Расходи по основу путовања и смјештаја 
................................................................ 4.200,00 КМ 

-413300- Расходи за камате за кредите 
................................................................ 1.300,00 КМ 

на позицију : 

-412700- Расходи за стручне услуге... 5.500,00 КМ 

 

II 

Налаже се службенику задуженом за унос 
оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос по тачци 1 овог Рјешења. 

 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, и 
биће објављено у „Службеном билтену општине 
Угљевик“.  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ       Василије Перић, дипл. ек.                                                                                                                                                                                                               

Број: 02/5-40-2186/18                                                                                                

Датум: 27.12.2018.год                                                  

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2018.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Центар за 
социјални рад Угљевик  да  може извршити 
реалокација средстава у оквиру оперативног 
буџета са позиције : 

 

-412500- Расходи за текуће одржавањ... 141,00 КМ 

 

на позицију : 

-412700- Расходи за стручне услуге ........ 124,00 КМ 

-419100- Расходи по судским рјешењима...17,00 КМ 

 

II 

Налаже се службенику задуженом за унос 
оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос по тачци 1 овог Рјешења. 
 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, и 
биће објављено у „Службеном билтену општине 
Угљевик“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ        Василије Перић, дипл. ек.                                                                                                                                                                                                                  

Број: 02/5-40-2182/18                                                                                                

Датум: 28.12.2018.год                                                  

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2018.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Дјечији 
вртић „Душко Радовић“ Угљевик  да  може 
извршити реалокација средстава, за мјесец 
децембар, у оквиру оперативног буџета са 
позиције: 
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-412900- Остали расходи..................... 2.424,00 КМ 

 

на позицију : 

-412300- Расходи за режијски материјал  393,00 КМ 

-412700- Расходи за стручне услуге ........ 264,00 КМ 

-412400- Расходи за материјал за посебне намјене 
................................................................. 1.767,00 КМ 

 

II 

Налаже се службенику задуженом за унос 
оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос по тачци 1 овог Рјешења. 
 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, и 
биће објављено у „Службеном билтену општине 
Угљевик“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ        Василије Перић, дипл. ек.                                                                                                                                                                                                              

Број: 02/5-40-2173/18                                                                                                

Датум: 28.12.2018.год                                                  

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2018.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Дјечији 
вртић „Душко Радовић“ Угљевик  да  може 
извршити реалокација средстава, за мјесец 
децембар, у оквиру оперативног буџета са 
позиције: 

 

-412900- Остали расходи ...................... 705,00 КМ 

 

на позицију : 

-412300- Расходи за режијски материјал..455,00 КМ 

-412700- Расходи за стручне услуге ....... 250,00 КМ 

 

II 

Налаже се службенику задуженом за унос 
оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос по тачци 1 овог Рјешења. 
 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, и 
биће објављено у „Службеном билтену општине 
Угљевик“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ         Василије Перић, дипл. ек.                                                                                                                                                                                                             

Број: 02/5-40-2174/18                                                                                                

Датум: 28.12.2018.год         

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2018.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Општинска 
управа Угљевик  да  може извршити реалокација 
средстава у оквиру оперативног буџета са 
позиције: 

-414100- Субвенције ........................... 20.000,00 КМ 

 

на позицију : 

-415200- Грантови ............................... 20.000,00 КМ 

 

II 

Налаже се службенику задуженом за унос 
оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос по тачци 1 овог Рјешења. 
 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, и 
биће објављено у „Службеном билтену општине 
Угљевик“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ         Василије Перић, дипл. ек.                                                                                                                                                                                                         

Број: 02/5-40-4/18                                                                                                

Датум: 03.01.2019.год       

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2018.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Општинска 
управа Угљевик  да  може извршити реалокација 
средстава у оквиру оперативног буџета са 
позиције: 

 

416100- Дознаке на име социјалне заштите 
............................................................ 5.500,00 КМ 

на позицију : 

-415200- Грантови ............................ 5.500,00 КМ 

 

II 

Налаже се службенику задуженом за унос 
оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос по тачци 1 овог Рјешења. 
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III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, и 
биће објављено у „Службеном билтену општине 
Угљевик“.  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ         Василије Перић, дипл. ек.                                                                                                                                                                                                             

Број: 02/5-40-72/18                                                                                                 

Датум: 31.12.2018.год          

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2018.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Општинска 
управа Угљевик  да  може извршити реалокација 
средстава у оквиру оперативног буџета са 
позиције: 

-411200- Расходи за бруто накнаде трошкова 
запослених ............................................ 13.500,00 КМ 

на позицију : 

-412700- Расходи за стручне услуге ... 13.500,00 КМ 

 

II 

Налаже се службенику задуженом за унос 
оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос по тачци 1 овог Рјешења. 
 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, и 
биће објављено у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ        Василије Перић, дипл. ек.                                                                                                                                                                                                             

Број: 02/5-40- 73/19                                                                                                 

Датум: 03.01.2019.год   

                                                

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2018.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Спортско 
рекреативни центар „Рудар“ Угљевик  да  може 
извршити реалокација средстава у оквиру 
оперативног буџета са позиције : 

 

-411200- Расходи за бруто накнаде трошкова 
запослених ................................................ 841,00 КМ 

 

на позицију : 

-412200- Расходи енергије, комуналних и 
комуник.услуга ....................................... 728,00 КМ 

-412900- Остали расходи ...................... 107,00 КМ 

-413900- Расходи за затезне камате .......  6,00 КМ 

 

II 

Налаже се службенику задуженом за унос 
оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос по тачци 1 овог Рјешења. 
 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, и 
биће објављено у „Службеном билтену општине 
Угљевик“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ        асилије Перић, дипл. ек.                                                                                                                                                                                                                 

Број: 02/5-40-2190/18                                                                                                

Датум: 04.01.2019.год                                                            

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2018.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Центар за 
социјални рад Угљевик  да  може извршити 
реалокација средстава у оквиру оперативног буџета са 
позиције : 

-411200- Расходи за бруто накнаде трошкова 
запослених ........................................ 15.260,00 КМ 

 

на позицију : 

-411100- Расходи за бруто плате запослених 
.......................................................... 15.260,00 КМ 

 

II 

Налаже се службенику задуженом за унос 
оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос по тачци 1 овог Рјешења. 
 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, и 
биће објављено у „Службеном билтену општине 
Угљевик“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ        Василије Перић, дипл. ек.                                                                                                                                                                                                           

Број: 02/5-40-86/19                                                                                                
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Датум: 15.01.2019.год    

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Центар за 
културу „Филип Вишњић“ Угљевик  да  може 
извршити реалокација средстава у оквиру 
оперативног буџета, за мјесец децембар, са 
позиције : 

-411100- Расходи за бруто плате запослених 
.................................................................. 2.950,00 КМ 

-412400- Расходи за материјал за посебне намјене 
..................................................................   570,00 КМ 

 

на позицију : 

-411200- Бруто накнаде трошкова запослених 
.................................................................. 1.600,00 КМ 

-411300- Расходи за накнаду плате за вријеме 
боловања ................................................... 300,00 КМ 

-412200- Расходи енергије, комуналних и 
комуник.услуга .........................................  100,00 КМ 

-412300- Расходи за режијски материјал 
...................................................................  320,00 КМ 

-412600- Расходи по основу путовања и смјештаја 
................................................................... 150,00 КМ 

-412700- Расходи за стручне услуге .... 1.000,00 КМ 

-413900- Расходи за затезне камате .......  50,00 КМ 

 

II 

Налаже се службенику задуженом за унос 
оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос по тачци 1 овог Рјешења. 
 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, и 
биће објављено у „Службеном билтену општине 
Угљевик“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ        Василије Перић, дипл. ек.                                                                                                                                                                                                          

Број: 02/5-40-84/19                                                                                                  

Датум: 15.01.2019.год       

                                                 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2018.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Средњошколски 
центар „Михаило Петровић Алас“ Угљевик  да  може 
извршити реалокација средстава у оквиру оперативног 
буџета, за мјесец децембар, са позиције : 

 

-411200- Расходи за бруто накнаде трошкова 
запослених ......................................... 1.730,00 КМ 

-412200- Расходи енергије, комуналних и комуник 
услуга ................................................. 1.000,00 КМ 

 

на позицију : 

-412700- Расходи за стручне услуге .. 1.000,00 КМ 

-511200- Издаци за реконструкцију и инвестиционо 
одржавање .......................................... 1.730,00 КМ 

 

II 

Налаже се службенику задуженом за унос 
оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос по тачци 1 овог Рјешења. 
 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, и 
биће објављено у „Службеном билтену општине 
Угљевик“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ       Василије Перић, дипл. ек.                                                                                                                                                                                                               

Број: 02/5-40-28/19                                                                                                

Датум: 15.01.2019.год     

 

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2018.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Народна 
библиотека Угљевик  да  може извршити 
реалокација средстава у оквиру оперативног 
буџета, за мјесец новембар, са позиције : 

-412900- Остали расходи ......................... 20,00 КМ 

на позицију : 

-511300- Издаци за набавку опреме ........ 20,00 КМ 

 

II 

Налаже се службенику задуженом за унос 
оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос по тачци 1 овог Рјешења. 
 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, и 
биће објављено у „Службеном билтену општине 
Угљевик“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 



44                                                                СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 1                                             27.02.2019. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ        Василије Перић, дипл. ек.                                                                                                                                                                                                            

Број: 02/5-40-102/19                                                                                                

Датум: 17.01.2019.год     

                                              

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2018.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Центар за 
културу „Филип Вишњић“ Угљевик  да  може 
извршити реалокација средстава у оквиру 
оперативног буџета, за мјесец децембар, са 
позиције : 

 

-411100- Расходи за бруто плате запослених 
.............................................................. 100,00 КМ 

на позицију : 

-412600- Расходи по основу путовања и смјештаја 
.............................................................. 100,00 КМ 

 

II 

Налаже се службенику задуженом за унос 
оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос по тачци 1 овог Рјешења. 
 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, и 
биће објављено у „Службеном билтену општине 
Угљевик“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ         Василије Перић, дипл. ек.                                                                                                                                                                                                          

Број: 02/5-40-97/19                                                                                                  

Датум: 17.01.2019.год     

                                                  

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2018.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Агенција за 
развој МСП Угљевик  да  може извршити 
реалокација средстава у оквиру оперативног 
буџета, за мјесец децембар, са позиције : 

-411200- Расходи за бруто накнаде трошкова 
запослених .............................................. 7.344,00 КМ 

 

на позицију : 

-411100- Бруто плате запослених ......... 6.216,00 КМ 

-411300- Расходи за накнаду плате за вријеме 
боловања ............................................... 1.128,00 КМ 

 

 

II 

Налаже се службенику задуженом за унос 
оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос по тачци 1 овог Рјешења. 
 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, и 
биће објављено у „Службеном билтену општине 
Угљевик“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ        Василије Перић, дипл. ек.                                                                                                                                                                                                          

Број: 02/5-40-89/19                                                                                                  

Датум: 17.01.2019.год    

                                                   

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2018.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Општинска 
управа Угљевик  да  може извршити реалокација 
средстава у оквиру оперативног буџета са 
позиције: 

 

-411200- Расходи за бруто накнаде трошкова 
запослених ................................... 18.091,00 КМ 

-513700- Издаци за нематеријалну непроизведену 
имовину .........................................  1.000,00 КМ 

 

на позицију : 

-412700- Расходи за стручне услуге 
.......................................................... 5.730,00 КМ 

-412800- Расходи за одржавање јавних површина 
.......................................................... 8.361,00 КМ 

-412900- Остали расходи ............... 4.000,00 КМ 

-511700- Издаци за нематеријалну произведену 
имовину ........................................... 1.000,00 КМ 

 

II 

Налаже се службенику задуженом за унос 
оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос по тачци 1 овог Рјешења. 
 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, и 
биће објављено у „Службеном билтену општине 
Угљевик“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 



27.02.2019. СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 1 45 

ОПШТИНА УГЉЕВИК             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИН             Василије Перић, дипл. ек.                                                                                                                                                                                                       

Број: 02-40-116/19                                                                                                    

Датум: 17.01.2019.год                                          

Р Е П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број:02-404-134/18 

Датум:28.12.2018.г. 

 

На основу  члана 82. став 3. Закона  о  локалној 
самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 97/16), 
члана 87. и члана 88. Закона о јавним набавкама 
БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 39/14 ), Начелник 
Општине Угљевик, доноси 

 

ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОНОВЉЕНОГ 
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА 

Члан 1. 

Овом одлуком одобрава се покретање поновљеног 
поступка јавне набавке услуга израде пројектно-
техничке документације за вјерски објекат-капелу у 
насељеном мјесту Равно Поље. 

Набавка из претходног става провешће се 
примјеном конкурентског захтјева за доставу 
понуда.  

Члан 2. 

Процијењена вриједност јавне набавке из члана 1. 
ове Одлуке износи од 600,00 КМ  без зарачунатог 
ПДВ-а. 

Ознака предмета набавке преузета из ЈРЈН: 
71220000-6. 

Предметна набавка је планирана у Плану јавних 
набавки за 2018. годину под редним бројем 4 
(услуге). 

Извор средстава за реализацију јавне набавке из 
члана 1. ове одлуке обезбијеђен је у буџету 
општине за 2018. годину под економским кодом 
513700. 

Члан 3. 

Реализацију набавке из члана 1.ове одлуке 
провешће Одсјек за јавне набавке, инвестиције и 
надзор, путем Комисије у складу са поступцима 
регулисаним законом и општим актима уговорног 
органа. 

Члан 4. 

Закључење уговора у циљу реализације предметне 
јавне набавке провест ће се у складу са Законом о 
јавним набавкама и подзаконским актима. 

 
 

Одсјек за јавне набавке,                        
инвестиције и надзор           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                        Василије Перић, дипл. ек. 

Р Е П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број:02-404-136/18  

Датум,28.12.2018.г.  

 

На основу  члана 59. и 82. став 3. Закона  о  локалној 
самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 97/16) и 
члана 68.  и  89. Статута Општине Угљевик 
(,,Службени  билтен Општине Угљевик“, број: 7/17), 
члана 18.став 1, члана 90. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 39/14 ), и 
члана 2.став 3. Правилника о поступку директног 
споразума број: („Службени билтен Општине 
Угљевик“, број 2/15), Начелник Општине Угљевик, 
доноси 

 

О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Члан 1. 

Доноси се Одлука о покретању поступка јавне 
набавке робе и то: Набавка ватрогасне опреме за 
потребе Ватрогасне јединице општине Угљевик. 

Ознака предмета набавке преузета из 
ЈРЈН:35111000-5. 

Члан 2. 

Набавка робе из тачке 1. ове Одлуке извршиће се 
путем позива за директан споразум. 

 

Члан 3. 

Процјењена вриједност јавне набавке из члана 1. 
ове Одлуке је 6.000,00 КМ без зарачунатог ПДВ-а 
(словима:шестхиљада и 00/100КМ). 

Набавка је планирана у Плану јавних набавки за 
2018. годину под редним бројем 13 (Јавне набавке 
путем директних споразума у складу са 
Правилником). 

Извор средстава за реализацију јавне набавке из 
члана  1. ове Одлуке је обезбијеђен у буџету 
општине Угљевик за 2018. годину под економским 
кодом 511300.    

Члан 4. 

Реализација набавке из члана 1.ове Одлуке 
провешће Одсјек за јавне набавке, инвестиције и 
надзор, у складу са поступцима регулисаним 
законом и општим актима уговорног органа. 

 

Члан 5. 

Закључење директног споразума у циљу 
реализације предметне јавне набавке извршиће се 
у складу са Законом о јавним набавкама и 
подзаконским актима. 

 

 

Одсјек за јавне набавке,                        
 инвестиције и надзор           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                        Василије Перић, дипл. ек. 

Р Е П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број:02-404-137/18  

Датум,31.12.2018.г. 

 

На основу  члана 59. и 82. став 3. Закона  о  
локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, 
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број: 97/16) и члана 68.  и  89. Статута Општине 
Угљевик (,,Службени  билтен Општине Угљевик“, 
број: 7/17), члана 18.став 1, члана 90. Закона о 
јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 
39/14 ), и члана 2.став 3. Правилника о поступку 
директног споразума број: („Службени билтен 
Општине Угљевик“, број 2/15), Начелник Општине 
Угљевик, доноси 

 

О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

  

Члан 1. 

Доноси се Одлука о покретању поступка јавне 
набавке роба и то: Рачунара и рачунарске опреме. 

Ознака предмета набавке преузета из ЈРЈН: 
30200000-1. 

Члан 2. 

Набавка робе из тачке 1. ове Одлуке извршиће се 
путем позива за директан споразум. 

 

Члан 3. 

Процјењена вриједност јавне набавке из члана 1. 
ове Одлуке је 4.000,00 КМ без зарачунатог ПДВ-а 
(словима:четирихиљадехиљадеи00/100КМ). 

Набавка је планирана у Плану јавних набавки за 
2018. годину под редним бројем 19 (Јавне набавке 
путем директних споразума у складу са 
Правилником). 

Извор средстава за реализацију јавне набавке из 
члана  1. ове Одлуке је обезбијеђен у буџету 
општине Угљевик за 2018. годину под економским 
кодом 511300.    

Члан 4. 

Реализација набавке из члана 1.ове Одлуке 
провешће Одсјек за јавне набавке, инвестиције и 
надзор, у складу са поступцима регулисаним 
законом и општим актима уговорног органа. 

 

Члан 5. 

Закључење директног споразума у циљу 
реализације предметне јавне набавке извршиће се 
у складу са Законом о јавним набавкама и 
подзаконским актима. 

 

Одсјек за јавне набавке,                        
 инвестиције и надзор           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                        Василије Перић, дипл. ек. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове  

Трг Драже Михајловића  бр. 1 

76330 Угљевик  

Број: 02-372-83/18 

О Г Л А С 

 

Одјељење за просторно  уређење и стамбено 
комуналне послове Општине Угљевик, Трг Драже 

Михаиловића број 1.  извршио је у регистру 
заједницу  етажних власника стамбених зграда, у 
регистарском листу број 2/10 бр 02-372-83/19 од 
03.01.2019. год..са сљедећим подацима: 

 

Промјене лица  овлаштеног за заступање 
Заједнице етажних власника ,,Старине Новака,,  2 и 
4 улаз 2 и 4 Углјевик  Јово Јовановић из Углјевика 
је овлаштен за заступање заједница  етажних 
власника  ,,Старине Новака  2 и 4 улаз 2 и 4 
Углјевик пред органима управе правосудним 
органима и у правним пословима са трећим лицима 
везаним за одржавање и кориштење зграде. 
Цветковић Тихомир  и Симић Славко из Угљевика 
ранији заступници бришу се из регистра као лица 
овлаштена за заступање  заједнице и њихова 
овлаштења  

                          Службено лице органа  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове  

Трг Драже Михајловића  бр. 1 

76330 Углљевик  

Број: 02-372-2/19 

О Г Л А С 

 

Одјељење за просторно  уређење и стамбено 
комуналне послове Општине Угљевик, Трг Драже 
Михаиловића број 1.  76300 Углјевик  на основу 
рјешења број 02/-372-2/19 од 21.01.2019. године 
извршио је у регистру заједницу  етажних власника 
стамбених зграда, у регистарском листу број 1/19 
упис оснивања заједница етажних власника  
,,Његошева  бр 6  Углјевик .са следећим подацима: 

Број оснивача 20 дјелатности заједнице 
обезбјеђивање средстава за одржавање 
заједничких дијелова и уређаја зграде и друге 
трошкове управљања зградом одржавање 
зтаједничких дијелова и уређаја зграде кориштење 
заједничких   дијелова зграде рад на унапређењу 
естетског  амбијенталног и урбаног изгледа зграде. 
Заједница је овлаштена да у правном промету са 
трећим лицима закључује уговоре  и обавља друге 
послове правног промета у оквиру своје 
дјелатности  самостално и без ограничења . 
Заједница одговора за своје обавезе апсолутном 
својом  имовином . За обавезе Заједнице које се 
односе на послове одржавања заједничких 
дијелова зграде одговарају  супсидијарно чланови 
заједнице до висине свог удјела у плаћању  
трошкова инвестиционог и текућег одржавања и 
хитних  интервенција  на заједничким дијеловима 
зграде  Ново Станишић и Зоран Грујичић  заступају 
заједницу самостално   и без ограничења.  

 

                        Службено лице органа  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове  

Трг Драже Михајловића  бр. 1 

76330 Угљевик  
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Број: 02-372-27/18 

                                                                              

О Г Л А С 

 

Одјељење за просторно  уређење и стамбено 
комуналне послове Општине Угљевик, Трг Драже 
Михаиловића број 1.  на основу рјешења  број 02/4-
372-27/19 од 08.02.2019. год..извршио је у регистру 
зједница етажних власника стамбених зграда  у 
регистарском листу  број 3/13 упис  промјене лица  
овлаштеног за заступање Заједнице етажних 
власника  Ћирила и Методије   5 Угљевик са 
сљедећим подацима  

Радослав Радовановић  из Угљевика је овлаштен 
за заступање заједница  етажних власника  Ћирила 
и Методије  5  Угљевик пред органима управе 
правосудним органима и у правним пословима са 
трећим лицима везаним за одржавање и 
кориштење зграде. Миленко Наћић  из Угљевика  
брише се из  регистра као лица овлаштена за 
заступање  заједнице и његова овлаштења.  

 

                         Службено лице органа  
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