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АКТИ СО-е  

    

На основу члана 63. став 2 и 7. Закона о јавним путевима ( „Службени гласник 

Републике Српске“број: 89/13), члана 39. став 2. тачка 10. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске “ број: 97/16), и члана 26. Статута општине 

Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14 ), 

Скупштина општине Угљевик на сједници одржаној дана  27.02.2017.  доноси 

 

 

ОДЛУКУ О 

 РЕГУЛИСАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПУТНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 

ПОЛАГАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ВОДОВА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се висина и начин плаћања накнада за коришђење путног 

земљишта локалних путева и улица на подручју општине Угљевик. 

 

Члан 2. 

Путно земљиште је, у смислу ове Одлуке, површина земљишта у коју се уграђује подземна 

инсталација (каблови, водови, цјевоводи), а обухвата труп пута, банкине и путни појас до 

катастарске међе локалног пута или улице са катастарском међом другог власника и 

ваздушни простор изнад лoкалног пута или улице у складу са Законом. 

 

Члан 3. 

Инфраструктурни водови и инсталације, у смислу ове Одлуке, су подземне и надземне 

инсталације у путном земљишту које ће се уградити, а које се односе на 

телекомуникацијске каблове, електроенергетске каблове, водове и цјевоводе свих промјера. 
 

Члан 4. 

Правна лица, предузетници и физичка лица (у даљем тексту: корисници) могу користити по 

основу закупа путно земљиште за постављање цјевовода, каблова и водова уколико су, у 

складу са законом и другим прописима добили одобрење за коришћење путног земљишта 

за постављање цјевовода, каблова и водова и ако плаћају накнаду за коришћење путног 

земљишта по уговору о закупу, у складу са овом Одлуком. 
 

Члан 5. 

(1) Накнаду за коришћење путног земљишта, утврђену овом Одлуком, на основу закупа 

корисник плаћа у корист Јавних прихода – Буџета Општине Угљевик.  

(2) Накнада за коришћење путног земљишта (у даљем тексту: накнада) обрачунава се по 

дужном метру положеног цјевовода, кабла или вода утврђеним рјешењем надлежног органа 

који управља локалном и уличном путном мрежом. 

 

Члан 6. 

(1) Накнада по једном дужном метру коришћења путног земљишта, у зависности од 

намјене за коју се путно земљиште користи, износи: 

- за телекомуникацијске каблове и водове .... 0,10 КМ/м  

- за електроенергетске каблове и водове ....... 0,10 КМ/м  

- за цјевоводе до 200 мм промјера .................. 0,15 КМ/м 

- за цјевоводе већег промјера .......................... 0,25 КМ/м  

(2) Накнада из става 1. овог члана обрачунава се за годишњи закуп путног земљишта.  
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Члан 7. 

 (1) Висина накнаде коју корисник плаћа утврђује се уговором о закупу закљученог између 

надлежног органа и корисника путног земљишта. 

 (2) Уговор из става 1. овог члана садржи: ознаку уговорних страна, врсту и дужину 

инфраструктурног вода (цјевоводи, каблови и водови), вријеме на које се закључује уговор, 

начин плаћања накнаде, отказни рок и друге одредбе.  

(3) Надлежни орган, у смислу става 1. овог члана је Начелник, а припрему података и 

приједлога уговора надлежнo одјељење. 

 

Члан 8. 

(1) Накнаде за коришћење по основу закупа путног земљишта, у смислу ове Одлуке, не 

плаћа се у случајевима када је Општина Угљевик власник предметних инфраструктурних 

водова.  

(2)За инсталације које се полажу у складу са ставом 1. овог члана није потребно 

закључивати уговор о закупу већ се рјешавање имовинско-правних односа утврђује 

издавањем сагласности Начелника уз претходно прибављено рјешење надлежног органа 

који управља локалном и уличном путном мрежом. 

 

Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном билтену 

општине Угљевик“. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ         Ђоко Симић, професор с.р. 

Број: 01-345-14/17                                                                                   

Датум: 27.02.2017. године                            
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На основу члана 10. став 2. Закона о јавним путевима ( „Службени гласник 

Републике Српске“број: 89/13), члана 39. став 2. тачка 18. Закона о локалној самоуправи  

( „Службени гласник Републике Српске “ број: 97/16), и члана 26. Статута општине 

Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14 ), 

Скупштина општине Угљевик на сједници одржаној дана 27.02.2017. године доноси 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању мјерила и критеријумима за одрђивање локалних путева 

и улица у насељу на подручју општине Угљевик 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком се утврђују мјерила и критеријуми за одређивање локалних путева и улица 

у насељу на подручју општине Угљевик (у даљем тексту: Општина). 

 

Члан 2. 

(1) Локални путеви, у смислу ове одлуке, су јавни путеви који повезују насеља на 

територији Општине, или повезују територију Општине са мрежом других јавних путева 

или који су значајни за саобраћај на подручју Општине, и које Скупштина Општине 

одлуком утврди као такве на основу мјерила и критеријума из ове одлуке.  

(2) Некатегорисани путеви су површине које се користе за саобраћај и које су доступне 

већем броју корисника, а који не испуњавају критеријуме прописане овом одлуком за 

сврставање у локалне путеве. 

Члан 3. 

Улица, у смислу ове одлуке, је дио јавног пута у насељу, са тротоаром и ивичњаком, поред 

које се најмање са једне стране налазе редови кућа или група зграда.  

 

Члан 4. 

Критеријуми за разврставање локалних путева и улица су:  

1) значај у смислу саобраћајног повезивања и  

2) квалитет у смислу техничких карактеристика пута. 

 

Члан 5. 

Мјерила за утврђивање значаја јавног пута и улица су:  

1) мјерила у смислу саобраћајног повезивања:  

- повезивање путева и улица на магистралне и регионалне путеве,  

- повезивање Општине са сусједним општинама, 

- међусобно повезивање већих насеља или сједишта МЗ на подручју Општине,  

- број становника насељеног мјеста или мјесне заједнице 

- повезивање одређених локалитета унутар једне МЗ и  

- повезивање унутар градског урбаног подручја,  

2) мјерила у смислу техничких карактеристика пута:  

1. Конструкција пута (застор):  

- асфалтни,  

- макадамски и  

- земљани,  

2. Коловозне карактеристике: 

- двије саобраћајне траке одговарајуће ширине, 

- једна саобраћајна трака одговарајуће ширине са проширењима за мимоилажење и  

- једна саобраћајна трака одговарајуће ширине без проширења,  

 

3. Осовинско оптерећење: - 6 тона по једној осовини  

 

4. Ток саобраћаја: 
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 - двосмјерни и 

 - једносмјерни. 

 

Члан 6. 

Да би јавни пут био сврстан у категорију локалног пута мора да испуњава критеријуме и 

мјерила како слиједи:  

1) Саобраћајна функција - простор који повезује:  

- повезивање пута на магистралне и регионалне путеве или  

- повезивање Општине са сусједним општинама или  

- међусобно повезивање већих насеља или сједишта МЗ на подручју Општине,  

2) Конструкција пута (застор):  

- асфалтни или 

- макадамски,  

3) Ширина коловоза:  

- двије саобраћајне траке са банкинама минималне ширине 0,5 m или  

- једна саобраћајна трака са проширењима за мимоилажење, која се састоји од серије 

проширења за мимоилажење возила која морају бити изграђена у зависности од прегледне 

раздаљине, а ширина коловоза треба да износи најмање 3 m, са банкинама минималне 

ширине 0,5 m,  

4) Осовинско оптерећење: 6 тона по једној осовини,  

5) Ток саобраћаја: двосмјерни. 

 

Члан 7. 

Изузетно се као локални пут може категорисати и јавни пут који је намијењен за приступ 

културно-историјским и за Општину значајним, туристичко-рекреационим подручјима која 

морају бити дефинисана планским актом.  

 

Члан 8. 

Локални путеви утврђени на начин из члана 6. ове одлуке разврставају се у примарне, 

секундарне  и терцијалне локалне путеве на основу сљедећих критеријума:  

1) Локални путеви I реда су двосмјерни, повезујући путеви, у правилу са асфалтним 

коловозним застором, ширине коловоза најмање 5,00 m, са банкинама са обје стране пута 

ширине по 0,50 m и осовинским оптерећењем од 6 тона по једној осовини, те локални 

путеви који не испуњавају претходне услове, али су од изузетног значаја за Општину,  

2) Локални путеви II реда су повезујући и сабирни путеви, те приступни путеви у насељу, 

са асфалтним или макадамским коловозним застором. 

3) Локални путеви III реда су путеви са малим обимом саобраћаја и разноликошћу 

корисника. 

Члан 9. 

Улице се, на основу критеријума и мјерила из ове одлуке, разврставају на: 

1) улице I реда,  

2) улице II реда,  

3) улице III реда и  

4) јавне стазе.  

 

Члан 10. 

(1) Улице I реда (главне градске улице) су улице које испуњавају сљедеће критеријуме и 

мјерила:  

1) Саобраћајна функција – простор који повезује: повезивање дијелова насеља са 

магистралним и регионалним путевима који пролазе кроз насеље 

2) Конструкција пута (застор): асфалтни,  

3) Ток саобраћаја: двосмјерни,  

4) Осовинско оптерећење: 6 тона по једној осовини.  
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(2) Улице II реда (сабирне градске улице) су улице које испуњавају сљедеће критеријуме и 

мјерила: 

 1) Саобраћајна функција - простор који повезује: повезивање дијелова насеља са улицама I 

реда (главним градским улицама),  

2) Конструкција пута (застор): асфалтни,  

3) Ток саобраћаја: двосмјерни или једносмјерни, 

4) Осовинско оптерећење: 6 тона по једној осовини.  

(3) Улице III реда (приступне градске улице) су улице које испуњавају сљедеће 

критеријуме и мјерила:  

1) Саобраћајна функција - простор који повезује: повезивање дијелова насеља са улицама II 

реда (сабирним градским улицама),  

2) Конструкција пута (застор): асфалтни или макадамски,  

3) Ток саобраћаја: двосмјерни или једносмјерни, 

4) Осовинско оптерећење: 6 тона по једној осовини.  

Члан 11. 

Улице које не испуњавају услове из члана 10. ове одлуке разврставају се у јавне стазе.  

Члан 12. 

Поступак категоризације путева и улица води надлежно одјељење по службеној дужности 

или по захтјеву мјесне заједнице, односно физичких лица. 

Члан 13. 

Надлежно одјељење по покренутом поступку оцјењује оправданост захтјева и испуњење 

услова предвиђених овом Одлуком, те спроводи даљи поступак на доношењу Одлуке о 

одређивању категорије пута, односно улице.  

Члан 14. 

Уколико нису испуњени услови за категоризацију или прекатегоризацију путног праваца, а 

који су предвиђени овом Одлуком, надлежно одјељење ће обавијестити подносиоца 

захтјева о неоправданости захтјева.  

Члан 15. 

Доношењем ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука о критеријумима за утврђивње 

локалних и некатегорисаних путева („Службени  билтен  општине Угљевик“,бр: 6/91). 

 

Члан 16. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном билтену 

општине Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                    Ђоко Симић, професор с.р. 

Број:01-345-15/17                                                                               

Датум: 27.02.2017.године                             
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         На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи „Службени гласник РС“, број 

97/16) и члана 26. Статута општине Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“, број 

6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14) Скупштина општине Угљевик на сједници одржаној дана 

27.02. 2017. године   д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ 

 

 

Члан 1. 

 

         Ставља се ван снаге Одлука Скупштине општине Угљевик број: 01-475-19/16 од 

31.05.2016. године, објављена у „Службеном билтену општине Угљевик“, број 5/16, којом 

се продају непосредном погодбом непокретности у К.О. Угљевик.  

 

 

                                                                  Члан 2.  

 

          

          Ова Одлука биће објављена у „Службеном билтену општине Угљевик.“ 

 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                        Ђоко Симић, професор с.р. 

Број: 01-475-4/17                                                                                  

Датум, 27.02.2017.године 
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    На основу члана 7. Закона о комуналној дјелатности („Службени гласник Републике 

Српске“, број 124/11), члана 39. Закона о локалној самоуправи „Службени гласник РС“, 

број 97/16) и члана 26. Статута општине Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“, 

број 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14) Скупштина општине Угљевик на сједници одржаној 

дана 27.02. 2017. године   д о н о с и 

 

 

 

О Д Л У К У 

О повјеравању обављање испоруке топлотне енергије 

 

 

Члан 1. 

 

         Општина Угљевик повјерава Д.О.О. „ТЕРМО НОВА“ Угљевик обављање комуналне 

дјелатности – испоруку топлотне енергије на подручју Општине Угљевик за грејну сезону 

2016/17 и 2017/18 године. 

 

Члан 2. 

 

         Средства за обављање комуналних послова из члана 1. ове одлуке обезбјеђују се из 

цијена комуналних услуга на које сагласност даје Скупштина општине. 

 

Члан 3. 

 

        „ТЕРМО НОВА“ д.о.о. Угљевик, као пружалац услуга, обавезује се да обавијести 

Општину Угљевик о свим промјенама које се односе на пружање услуге испорука топлотне 

енергије.  

 

Члан 4. 

 

 

       Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном билтену 

општине Угљевик“, а примјењиваће се од грејне сезоне за 2016/17 годину.  

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                      Ђоко Симић, професор с.р. 

Број: 01-370-18/17                                                                                   

Датум, 27.02.2017.године  
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      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 26. Статута општине Угљевик („Службени билтен општине 

Угљевик“, број 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Скупштина општине Угљевик на сједници 

одржаној дана    27.02. 2017. године,   доноси 

 

О Д Л У К У 

о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта  

 

   Члан 1. 

 

Овом Одлуком 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) Просјечни 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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.БР НАМЈЕНА 
ОБЈЕКТА 

ВРСТА НАКНАДЕ I ЗОНА II ЗОНА III ЗОНА IV ЗОНА V ЗОНА VI ЗОНА 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

 
ВИШЕПОРОДИЧНО-

СТАМБЕНИ 

ПРИПРЕМАЊЕ 2,0П 1,5П 1,0П 0,9П 0,8П 0,7П 

ОПРЕМАЊЕ О О О О О О 

УКУПНО УРЕЂЕЊЕ У У У У У У 

ИНДИВИДУАЛНО- 

СТАМБЕНИ до 400 м2 

ПРИПРЕМАЊЕ 2,0П 1,5П 1,0П 0,9П 0,8П 0,7П 

ОПРЕМАЊЕ О О О О О О 

УКУПНО УРЕЂЕЊЕ 0,75У 0.75У 0.75У 0,75У 0,75У 0,75У 

 

ПРИВРЕДНО-

ПРОИЗВОДНИ 

ПРИПРЕМАЊЕ 2,,0П 1,5П 1,0П 0,9П 0,8П 0,7П 

ОПРЕМАЊЕ О О О О О О 

УКУПНО УРЕЂЕЊЕ У У У У  У У 

 

ПОСЛОВНИ 

ПРИПРЕМАЊЕ 2,0П 1,5П 1,0П 0,9П 0,8П 0,7П 

ОПРЕМАЊЕ О О О О О О 

УКУПНО УРЕЂЕЊЕ  У   У    У   У   У     У                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

ЈАВНЕ НАМЈЕНЕ 

ПРИПРЕМАЊЕ 1,7П П 0,6П 0,5П 0,4П 0,3П 

ОПРЕМАЊЕ О О О О О О 

УКУПНО УРЕЂЕЊЕ 0,2У 0,2У 0,2У 0,2У 0,2У 0,2У 
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(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, 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 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном билтену 

општине Угљевик“. 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                         Ђоко Симић, професор с.р. 

Број: 01-475-5/17                                                                                   

Датум, 27.02.2017. године  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

  

НАМЈЕНА ОБЈЕКТА ВРСТА НАКНАДЕ  

 
ОБЈЕКТИ У ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ 

ПРИПРЕМАЊЕ 0,49П 

ОПРЕМАЊЕ О 

УКУПНО УРЕЂЕЊЕ У 
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 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 26. Статута општине Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“, број 6/05, 

4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14) Скупштина општине Угљевик на сједници одржаној дана                  

27.02.2017. године   д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНЕ КОНАЧНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ЦИЈЕНE м2 КОРИСНЕ 

ПОВРШИНЕ СТАМБЕНОГ И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У 2016. ГОДИНИ  

 

 

Члан 1. 

 

              Овом одлуком утврђује се просјечна коначна грађевинска цијена  једног 

квадратног метра корисне површине стамбеног и пословног простора у 2016. 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 2016. години износи 631,00 КМ. 

 

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 2015. 

години („Службени билтен општине Угљевик“ број 1/16). 

 

 

Члан 4. 

 

              Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном билтену 

општине Угљевик“. 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                          Ђоко Симић, професор с.р. 

Број:  01-40-376/17                                                                                  

Датум, 27.02.2017. године  
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На  основу  члана 22.  Закона о стварним правима („Службени гласник РС“, број 124/08, 

58/09 и 95/11), члана  39. став 2, Закона  о  локалној  самоуправи („Службени  гласник  

Републике  Српске“, број 97/16) и  члана 26.  Статута  општине Угљевик („Службени  

гласник  општине Угљевик“, број: 6/05, 4/07,   4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Скупштина  општине  

Угљевик  на  сједници  одржаној  дана, 27.02.  2017.  године,  д о н о с и 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О  OДРЕЂИВАЊУ ЦИЈЕНЕ ЗЕМЉИШТА У  К.О. ЗАБРЂЕ  

 

 

 

Члан 1. 

 

           Одређује се цијена за парцелу означену као к.ч. број 57/6 , површине од 605 м2 

уписана у Лист непокретности број 814. К.О. Забрђе, а по з.к. стању одговара парцели 

означеној као к.ч. број 1629/181 уписана у з.к. улошку број 392. К.О. Забрђе у износу 15 

КМ/м2..  

 

Члан 2. 

 

           Цијена земљишта из претходног члана ће се користити у поступку утврђивања права 

својине на предметном земљишту и одређивање накнаде тржишне  вриједности код  

Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна јединица Угљевик 

у складу са одредбама члана 330.а. Закона о стварним правима. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    

Члан 3. 

 

 

                                                                 

             Ова одлука ступа на снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном 

билтену  општине  Угљевик“. 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                          Ђоко Симић, професор с.р. 

Број:  01-475-3/17                                                                                  

Датум, 27.02.2017. године    
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На  основу  члана 348. став 1. Закона о стварним правима („Службени гласник РС“, 

број 124/08, 58/09 и 95/11), члана  39. став 2, Закона  о  локалној  самоуправи („Службени  

гласник  Републике  Српске“, број 97/16) и  члана 26.  Статута  општине Угљевик 

(„Службени  гласник  општине Угљевик“, број: 6/05, 4/07,   4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), 

Скупштина  општине  Угљевик  на  сједници  одржаној  дана 27.02.2017.године, д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О  ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА У К.О. ЗАБРЂЕ 

 

Члан 1. 

 

           Овом одлуком продаје се непокретност путем јавног конкурса – лицитације  и то 

парцела означена као к.ч. број 1062/2, зв. „Игралиште“, ливада 4. класе, површине од 250 

м2 уписана у Лист непокретности број 814. К.О. Забрђе, а која је власништво Општине 

Угљевик.  

Члан 2. 

 

         Почетна продајна цијена земљишта означеног у члану 1 ове Одлуке износи 2,50 

КМ/м2.   

Члан 3. 

 

       Јавни конкурс о продаји земљишта из члана 1 ове одлуке расписаће Начелник општине 

у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе. 

 

Члан 4. 

 

           Продајну цијену наведеног земљишта учесник лицитације са којим ће се закључити 

уговор, обавезан је уплатити прије закључивања уговора на жиро рачун продавца. 

 

Члан 5. 

 

            Овлашћује се Начелник општине да са најпоцољнијем понуђачем закључи Уговор о 

купопродаји земљишта из ове Одлуке, а по прибављеном мишљењу Замјеника 

Правобраниоца Републике Српске са сједиштем у Бијељини. 

 

Члан 6. 

 

Трошкове израде нотарске исправе сноси купац. 

 

Члан 7. 

 

             Ова одлука ступа на снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном 

билтену  општине  Угљевик“. 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А                                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                                  Ђоко Симић, професор с.р.         

Број: 01- 475-3/17                                                                                    

Датум, 27.02.2017. године 
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На основу члана члана 3. Закона о споменицима и спомен обиљежјима 

ослободилачких ратова („Службени гласник РС“ број: 28/12), члана 39. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 97/16),  и члана 26. Статута општине 

Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“, број 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), 

Скупштина општине Угљевик на сједници одржаној дана 27.02.2017.године доноси 

 

О Д Л У К У 

О ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕН СТАТУЕ ПУКОВНИКУ  МИЛАНУ ЈОВИЋУ   

 

 

Члан 1. 

 

Општина Угљевик у знак сјећања и вјечне захвалности доноси Одлуку о 

постављању спомен статуе пуковнику Милану Јовићу, на јавној површини  на Тргу Драже 

Михаиловића, на парцели означеној као к.ч. број 518/1 К.О. Угљевик. 

 

Члан 2. 

 

Задужује се Начелник општине Угљевик  да именује Конкурсну комисију која ће 

заједно са Одсијеком за јавне набавке, инвестиције и надзор спровести  конкурсну 

процедуру. 

Члан 3. 

 

Саставни дио  ове Одлуке је ситуација урађена од стране Предузећа за пројектовање 

„АГ“ д.о.о. Угљевик. 

Члан 4. 

 

Средства за реализацију ове Одлуке планирана су у Буџету општине за 2017. годину 

под економским кодом 511 100 . 

Члан 5. 

 

Доношeњем ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука о одређивању локације за 

постављање спомен бисте на јавној површини бр. 01-360-1/13 од 28.02.2013. године. 

(„Службени билтен општине Угљевик“, број 2/13). 

 

Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном билтену 

општине Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                              Ђоко Симић, професор с.р.                                                                                                                                

Број:01-624-3/17                                                                                     

Датум:  27.02.2017. године 
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 На основу члана 39. став 2.тачка 13. и члана 82.став 2. Закона о локалној 

самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске”, број 97/16) и члана 26. Статута 

општине Угљевик (,,Службени билтен општине Угљевик”, број 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 

3/14), Скупштина општине Угљевик на сједници одржаној дана, 27.02. 2017.одине, доноси  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О преносу у трајно власништво амортизованог службеног путничког возила  марке 

„Шкода“ тип „Суперб“ 

 

 

I 

 

 Овим Одлуком преноси се у трајно власништво  Општинској борачкој организацији 

Угљевик службено путночко возило  марке „Шкода“ тип „Суперб“ број шасије: „ 

BBMBDU23U07S300054 “ број мотора: „AWX487570“ набављено (година производње)  

2007. са слиједећим књиговодственим подацима на дан  31.12.2016. године: 

 

-набавна вриједност........................................................ 44.410,86 КМ, 

 

-исправка вриједности ....................................................44.410,86КМ 

 

-неотписана вриједност...................................................          0,00КМ 

 

 

II 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана  од   објављивања у ,,Службеном билтену 

општине Угљевик”. 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                          Ђоко Симић, професор с.р. 

Број:01-135-2/16                                                                                    

Датум:27.02. 2017.године 
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На основу члана 12. Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 71/12), члана 26. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник 

Републике Српске“, број 93/06, 86/07 и 14/10), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), Плана заштите од пожара општине Угљевик („Службени 

билтен општине Угљевик“, број: 6/16) и члана 26. Статута општине Угљевик („Службени билтен 

општине Угљевик“, број: 3/05, 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Скупштина општине Угљевик на 

сједници одржаној дана 27.02.2017. године, д о н о с и 

 

 О Д Л У К У 

о мјерама заштите од пожара на подручју општине Угљевик 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком се, поред мјера прописаних Законом о заштити од пожара, утврђују посебне 

мјере заштите од пожара у сврху спречавања настанка и ширења пожара, његовог сузбијања као и 

спасавања људи, њихове имовине и других материјалних добара угрожених пожаром на подручју 

општине Угљевик, те омогућава ефикаснија реализација Плана заштите од пожара општине 

Угљевик. 

Члан 2. 

Циљ спровођења мјера заштите од пожара је заштита људи, њихове имовине и природних 

добара, што се постиже отклањањем узрока настанка пожара, локализацијом пожара као и 

отклањањем посљедица проузрокованих пожаром. 

 

II  МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

Члан 3. 

(1)Субјекти заштите од пожара из члана 9. Закона о заштити од пожара, дужни су донијети или 

усагласити акте о заштити од пожара са Планом заштите од пожара општине Угљевик. 

(2)Планови заштите од пожара, правилници и други општи акти који се односе на заштиту од 

пожара морају се донијети правовремено, у складу са законским нормама. 

 

Члан 4.  

Овлаштени органи у привредним друштвима и другим правним лицима, руководиоци у органу 

управе, сваки у свом дјелокругу, одговорни су за спровођење заштите од пожара, нарочито за 

примјену прописаних и наложених мјера, одржавање опреме и средстава за гашење пожара у 

исправном стању, као и упознавање радника везаних за опасност од пожара за њихово радно 

мјесто. 

 

Члан 5. 

(1)Привредна друштва и друга правна лица, државни и органи јединице локалне самоуправе,  

предузетници и физичка лица дужни су учествовати у гашењу пожара и спасавању људи и имовине 

угрожених пожаром.  

(2)Субјекти из става 1. овог члана дужни су ставити на располагање своја превозна, техничка и 

друга средства којима ће се омогућити гашење пожара и спасавање људи и имовине угрожених 

пожаром. 

Члан 6. 

 (1)Гашењем пожара руководи старјешина или други руководилац ватрогасне јединице који 

мора имати положен стручни испит за руководиоца акције гашења пожара.  

(2)Руководилац акције гашења пожара ради ефикаснијег и несметаног гашења пожара и 

спасавања људи и имовине може предузети сљедеће радње:  

а) забранити приступ непозваним лицима у близини мјеста пожара као и саобраћај поред тог мјеста, 

б) наредити евакуацију лица и уклањање ствари из сусједних објеката који су угрожени пожаром, 

као и предузети мјере за обезбјеђење ствари које су евакуисане, 
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в) наредити прекид довођења електричне енергије и плина, 

г) наредити дјелимично или потпуно рушење објекта преко кога би се пожар могао проширити, ако 

се ширење пожара не може на други начин спријечити, 

д) ограничити дјелимично или потпуно довод воде другим потрошачима у зони у којој се појави 

пожар или у цијелом насељу ради обезбјеђења потребне количине воде за гашење пожара,  

ђ) наредити коришћење воде из оближњих бунара, цистерни, резервоара, канала и слично који 

припадају привредним друштвима и другим правним лицима, државним и другим органима, 

предузетницима или грађанима, 

е) наредити коришћење возила привредних друштава и других правних лица, државних и других 

органа и предузетника и физичких лица ради превожења настрадалих у пожару до најближе 

здравствене установе,  

ж) насилно отворити закључани објекат или просторију ради гашења пожара и спасавања људи и 

имовине,  

з) наредити лицима која станују у непосредној близини мјеста пожара, као и лицима која се затекну 

на мјесту пожара да пруже помоћ у гашењу пожара и спасавању људи и имовине,  

и) наредити употребу средстава за узбуњивање и обавјештавање ради бржег окупљања ватрогасаца. 

 

Члан 7. 

У случају избијања пожара већих размјера, уколико расположиве ватрогасне јединице не могу 

сузбити пожар, Начелник општине може предузети сљедеће радње:  

а) наредити свим способним грађанима на подручју општине старијим од 18 година да учествују у 

гашењу пожара и спасавању људи и имовине,  

б) наредити грађанима да за потребе гашења пожара и спасавања људи и имовине ставе на 

располагање алат, опрему, превозна, техничка и друга средства која могу бити од помоћи,  

в) наредити привредним друштвима, другим правним лицима, државним и другим органима и 

предузетницима да за потребе гашења пожара и спасавања људи и имовине ставе на располагање 

потребан број људи, алат, опрему, превозна, техничка и друга средства која могу бити од помоћи. 

 

Члан 8. 

(1)Привредна друштва, друга правна лица, државни и други органи, самостални предузетници 

дужни су у пословним просторијама и просторима поставити преносне противпожарне апарате за 

почетно гашење пожара (ППА). Врста и количина тих средстава се одређује на основу пожарног 

оптерећења (По) и површине простора (П), у складу са важећим стандардима. 

(2)Контролни преглед ППА редовно се обавља према техничким прописима и упутству 

произвођача, а најмање једном годишње, о чему се мора водити евиденција.  Ванредни преглед се 

обавља непосредно послије употребе. 

(3)Контролни преглед као и сервисирање ППА врши се од стране лица и установе која је 

регистрована за обављање такве врсте дјелатности. 

 

 Члан 9. 

(1)Власници и закупци станова и пословних простора, као корисници просторија у 

грађевинском објекту дужни су инсталације у објекту користити до дозвољене границе 

издржљивости како је предвиђено упутством произвођача.  

(2)Инсталације је потребно одржавати, а сваки квар на њима благовремено отклонити и 

пријавити одговорној особи (предсједнику органа управљања у заједници етажних власника), 

односно надлежним службама за одржавање истих. 

Члан 10.  

(1)Градску хидрантску мрежу и хидранте дужно је одржавати привредно друштво А.Д. 

„Компред“ Угљевик, коме је повјерено управљање и одржавање водоводне мреже. 

(2)Хидрантску мрежу и хидранте са потребном опремом који се налазе у објектима привредних 

друштава, установа, државних и органа јединице локалне самоуправе, предузетника као и у јавним 

објектима одржавају власници, односно корисници истих.  
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(3)Хидрантску мрежу и хидранте са потребном опремом који се налазе у или око стамбених 

објеката колективног становања одржавају станари, а одговорност за исправност сносе заједнице 

етажних власника. 

(4)Квар на хидрантима мора бити отклоњен у року од 48 часова од тренутка сазнања о 

неисправности. 

 

Члан 11. 

(1)Мјеста на којима се налазе хидранти уличне водоводне мреже морају бити обиљежена на 

прописан начин. 

(2)Обиљежавање хидраната уличне водоводне мреже врши привредно друштво из члана 10. 

став 1.ове Одлуке. 

(3)Обиљежавање до сад необиљежених хидраната, извршиће се у року од годину дана од дана 

ступаља на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 12. 

(1)Вода из водоводне мреже преко инсталације хидрантске мреже, може се трошити само 

намјенски тј. за гашење пожара. 

(2)Коришћење воде из градске хидрантске мреже и хидраната за намјене које нису у сврху 

гашења пожара допуштено је уз посебно одобрење привредног друштва  А.Д „Компред“ Угљевик. 

(3)За потребе гашења пожара ватрогасна јединица има право користити воду преко инсталација 

унутрашње хидрантске мреже стамбених и пословних објеката.  

      (4)У насељеним мјестима или теренима гдје нема инсталиране водоводне мреже, ради заштите 

од пожара материјалних добара угрожених пожаром, потребне количине воде за гашење пожара 

обезбједиће се из бунара, резервоара, изградњом приступних путева до изворишта воде или на 

други одговарајући начин. 

Члан 13. 

Ако руководилац акције гашења пожара нареди употребу воде коју користе грађани, привредна 

друштва и друга правна лица, државни органи или организације и предузетници, вода 

употријебљена за гашење пожара неће се плаћати ако се у року од 24 сата потрошња воде пријави 

привредном друштву које управља водоводном мрежом. 

 

 

Члан 14. 

Привредно друштво које одржава и управља водоводном мрежом на подручију општине 

Угљевик дужно је ситуациони план свих хидраната на уличној водоводној мрежи на подручију 

општине, доставити Територијалној ватрогасној јединици општине Угљевик, те исту обавијестити 

о сваком укинутом и новоуграђеном хидранту, најкасније 30 дана од дана настале промјене. 

 

Члан 15. 

(1)Пожарни путеви прилази и пролази у јавним и стамбеним, као и у производним и 

складишним објектима морају бити слободни, проходни и јасно обиљежени. 

(2)Прилази разводним ормарима електричне струје, хидрантским излазима, громобранским   

инсталацијама, хладним и топлим димњачким вратима као и средствима за заштиту од пожара 

и спасавање људи и имовине морају бити слободни и лако доступни. 

(3)Забрањено је паркирати возила, смијештати или држати покретне ствари које онемогућавају 

односно ометају кориштење воде из хидранта за гашење пожара. 

 

Члан 16. 

(1)О свим радовима на поправкама или реконструкцији путева, улица и путних објеката, 

инвеститор радова дужан је претходно обавијестити Територијалну ватрогасну јединицу општине 

Угљевик. 

(2)Обавјештење из става 1. овог члана садржи локацију и вријеме извођења радова. 
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Члан  17. 

(1)Забрањена је изградња помоћних објеката као што су гараже, шупе, кошеви, штале,  

сушнице меса и воћа, сјеници и други, у близини стамбених објеката.  

(2)Одстојање објеката, из претходног става, од стамбених објеката мора бити најмање 10 

метара. 

 

Члан 18. 

(1)Димњаци у пословним, стамбеним и индустријским објектима морају бити стручно изведени 

и удаљени најмање 15 цм од свих запаљивих елемената, стропних и кровних конструкција, 

омалтерисани унутар објекта, а изнад крова фуговани. 

(2)На сваком димњаку морају бити уграђена одговарајућа врата за чишћење чађи и отвори са 

розетнама за димоводне цијеви. 

(3)Врата на димњацима морају бити од ватроотпорног материјала, исправна, стално затворена, 

а у њиховој близини и испод њих не смије се држати запаљив материјал. 

(4)Отвори за димоводне цијеви у димњаку треба да буду затворени са поклопцима од 

ватросталног материјала у вријеме када су уклоњене димоводне цијеви због некориштења 

ложишта. 

Члан 19. 

(1)Димоводне цијеви, морају бити једна у другу сигурно уклопљене и уведене у димњак кроз 

розетну, на растојању од дрвене горивне конструкције и горивог материјала најмање 30 

центиметара.  

(2)Забрањено је провођење димоводних цијеви кроз стропове и кровне конструкције, прозорска 

окна, вањске зидове и слично. 

Члан 20. 

У објектима у којима нема димњака изведених у складу са прописима и техничким 

нормативима, забрањује се употреба пећи и других уређаја за ложење и загријавање на чврсто и 

течно гориво. 

Члан 21. 

(1)Чишћење димњака од чађи и продуката сагоријевања мора се обавити прије сваке ложне 

сезоне.  

(2)Спаљивање чађи у димњацима може вршити само стручно лице, димњачарске струке, и то 

по потреби. 

Члан 22. 

(1)Пећи и други уређаји за загријавање, морају увијек бити исправни и стручно инсталирани.  

(2)Пећи и други уређаји за загријавање, морају се поставити на подлоге од незапаљивог 

материјала, с тим да подлога мора прелазити најмање 25 цм испред, по 15 цм са бочних страна пећи 

или инсталираног уређаја.  

(3)Уређаји за загријавање, морају бити одмакнути најмање 50 цм од дрвене конструкције и 

других запаљивих материјала. 

Члан 23. 

(1)У радним и другим просторијама, по завршетку рада, мора се, у свим ложиштима, угасити 

ватра и пепео очистити и одложити у посуде од ватросталног материјала.  

(2)Посуде из става 1. овог члана морају бити смјештене изван просторија, на мјестима гдје 

нема опасности од избијања и ширења пожара.  

(3)Ако се загријавање радних просторија врши помоћу електричне енергије, електрични 

уређаји се, по завршетку рада, морају искључити. 

 

Члан 24. 

Забрањено је потпаљивање пећи и других ложишта на чврсто гориво, бензином, нафтом, 

петролејом и другим запаљивим течностима. 
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Члан 25. 

(1)Забрањено је одлагање запаљивих материја у заједничким просторијама стамбених објеката 

(тавани, подести, ходници, степеништа, подруми и сл.). 

(2)Одлагање лако-запаљивих и експлозивних материја није дозвољено у било којим објектима 

и просторима који нису намијењени у те сврхе. 

(3)Одлагање поменутих материја је дозвољено само у објектима који су испунили потребне, 

законом предвиђене услове, а који се тичу кориштења прописаних грађевинских стандарда и  

посебног одобрења за држање и складиштење одређене количине опасних материја. 

 

Члан 26. 

Запаљиве течности, експлозивне материје и течни нафтни гас који се користе у домаћинству 

морају се одлагати и користити у складу са важећим прописима, у количинама и амбалажи како је 

то прописано. 

                                                                      Члан 27. 

Запаљиве течности и течни нафтни гас није дозвољено испуштати у градску канализациону 

мрежу, нити мрежу одлива оборинских вода. 

 

Члан 28. 

Правна лица или предузетници, које изводи радове на изградњи, реконструкцији и адаптацији 

објеката, дужна су елаборатом о уређењу градилишта уз остале мјере заштите предвидјети и 

посебне мјере заштите од пожара, а нарочито у погледу обезбјеђења довољне количине средстава 

за гашење пожара, начину и мјесту складиштења опасних, лакозапаљивих и експлозивних материја, 

начину обављања радова приликом којих се користи алат који изазива варничење, загријавање или 

употреба отвореног пламена, а чијом примјеном може бити изазван пожар и његово ширење. 

 

Члан 29. 

(1)Пред жетву и за вријеме жетве и вршидбе, обавезно је предузети посебне мјере заштите од 

пожара усјева на засијаним површинама преко 5 хектара, а нарочито организовати дежурство у 

циљу осматрања и дојаве пожара, обезбиједити средства за гашење пожара и друге мјере. 

(2)Пред почетак жетве стрних усјева који се налазе поред јавних путева, шума и других 

непожњевених стрних усјева потребно је створити противпожарне препреке, прокошавањем усјева 

у ширини од најмање 2 метра. По завршетку прокошавања, прокошени појас се мора одмах 

преорати, тако да се, уколико дође до пожара, могућност ширења истог сведе на најмању мјеру. 

 

Члан 30. 

(1)Уз сваки комбајн или вршалицу, када ради, мора се обезбиједити најмање један апарат за 

гашење пожара ''С' од 9 кг, лопата и крамп. Погонски и други уређаји и инсталације на комбајнима 

и вршалцама, морају се за вријеме жетве и вршидбе редовно чистити од пљеве, прашине и других 

запаљивих материјала.  

(2)На мјестима, гдје се обавља вршидба, власници, односно корисници тих усјева дужни су 

обезбиједити приручна средства за гашење пожара (посуде са најмање 200 литара воде, двије канте, 

двије лопате, крамп, виле и друго). 

 

Члан 31. 

(1)На мјестима гдје се обавља вршај забрањено је употребљавати свјетиљке са отвореним 

пламеном, пушење и употреба отворене ватре. 

(2)Забране из претходног става морају бити видно истакнуте у вријеме обављања вршидбе. 

 

Члан 32. 

(1)Ускладиштење сточне хране (слама, сијено, кукурузовина и сл.) мора се вршити на 

удаљености од најмање 15 м од објекта у коме се ложи ватра, јавних путева, стамбених и пословних 

објеката, шумских комплекса и електричних водова. 
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(2)Уколико на већим складиштима сточне хране нема хидрантске мреже, власници истих 

дужни су обезбједити приручна средства за гашење пожара (посуде са најмање 200 литара воде, 

буре пијеска, једну кофу, једну лопату, један крамп и пијук). 

 

Члан 33. 

У стајама гдје се држи већи број стоке треба извести механички вез којим ће, у случају 

избијања пожара, бити могуће ослободити истовремено сву везану стоку. 

 

Члан 34. 

Инкубатори и апарати за храњење перади морају бити удаљени најмање 1м од горивих 

материја, не смију се постављати у таванске просторије, стаје, сјенике и друге сличне објекте. 

 

Члан 35. 

(1)Забрањено је свако паљење ватре на отвореном простору на подручју општине у периоду 

повећане опасности од пожара, а односи се на временски период од 15. маја до 1. октобра. 

(2)Забрањено је свако паљење ватре на отвореном простору у периоду када је на снази стање 

елементарне непогоде изазване сушом. 

(3)Забрањено је свако паљење ватре на отвореном простору у зони I, II,III и IV насељеног 

мјеста Угљевик. 

Члан 36. 

(1)Забрањено је паљење отворене ватре у шуми и на земљишту у непосредној близини шуме, у 

било ком временском периоду на удаљености мањој од 100 метара од руба шуме. 

(2)Упозорење о забрани паљења ватре и кориштења отвореног пламена у шумским подручјима 

морају бити постављена од стране управљача, видно истакнута, јасно читљива и прецизно 

изражена сликом или текстом. 

(3)Изузетно од става 1. овог члана ватра се може ложити у шуми и на шумском земљишту, као 

и на осталом земљишту, само на за ту намјену одређеним, уређеним и обиљеженим мјестима и уз 

пуно поштовање прописаних мјера предострожности. 
(4)Мјеста на којима је дозвољено паљење ватре морају бити видно обиљежена и унесена у 

План заштите шума од пожара. 

Члан 37. 

(1)Забрањено је спаљивање траве, корова, шибља, грмља и сличног и употреба отвореног 

пламена, у било ком временском периоду, непосредно уз стрне усјеве и објекте. 

(2)Изузетно, ватра се може ложити у периоду и на подручјима који нису дефинисани 

одредбама ове одлуке уз пуно поштовање мјера предострожности. 

(3)Лице које ложи ватру дужно је предузети мјере којима ће онемогућити неконтролисано 

горење ватре и не смије се удаљавати од локалитета згаришта до потпуног престанка процеса 

горења или тињања односно док могућност поновног активирања горења не буде могућа ни под 

каквим условима.  

 

Члан 38. 

У објектима у којима се одржавају јавни скупови, разне приредбе, сајмови и друге јавне 

манифестације, организатори су дужни да за вријеме њиховог трајања обезбиједе ватрогасно 

дежурство. 

Члан 39. 

(1)За вријеме одржавања јавних скупова, представа, приредби, манифестација и сличног, у 

затвореним просторијама објеката, забрањено је пушење и употреба отвореног пламена.  

(2)О забрани из претходног става, организатори су дужни видно истаћи одговарајући натпис. 
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III НАДЗОР 

       Члан 40. 

Надзор над спровођењем мјера заштите од пожара одређених овом Одлуком вршит 

ће Републичка управа за инспекцијске послове путем инспекције за заштиту од пожара, 

комунална полиција, пољопривредна и шумарска инспекција, свака у оквиру своје надлежности. 

 

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

    Члан 41. 

(1)Новчаном казном од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ, казниће се за прекршај привредно 

друштво или друго правно лице ако не спроведе мјере или поступи супротно одредбама 

чланова:3.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21.,22.,23.,24.,25.,27.,28.,32.,33.,34.,35.,36.,

37.,38.,39.  

(2)За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном од 150,00 КМ до 1.500,00 КМ. 

 

Члан 42. 

Новчаном казном од од 300,00 КМ до 500,00 КМ казниће се предузетник ако не спроведе 

мјере или поступи супротно одредбама чланова: 3., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 15., 16.,17.,18., 19., 20., 

21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 32.,33.,34.,35.,36., 37., 38.,39.     

 

    Члан 43. 

Новчаном казном од 100,00 КМ до 1.000,00 КМ казниће се физичко лице ако не спроведе 

мјере или поступи супротно одредбама чланова: 6., 7., 9., 12., 15., 17., 18.,19., 20., 21., 22., 23., 

24., 25., 26., 27., 29.,30., 31., 32., 33., 34., 35., 36.,37.,39. 

 

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 44. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном билтену Општине 

Угљевик“. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ               Ђоко Симић, професор с.р. 

Број:01-022-2/17                                                                                     

Датум:  27.02.2017. године                             
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На основу члана 41. став 3. тачка  Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), и члана 26. Статута општине Угљевик 

(,,Службени билтен општине Угљевик”, број 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Скупштина 

општине Угљевик на сједници одржаној дана, 27.07.2017.одине, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У  О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ 

 О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ  ОДБОРНИЧКЕ НАКНАДЕ  

ОДБОРНИКА И НАКНАДЕ РАДНИХ ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о утврђивању висине одборничке накнаде одборника  и накнаде радних 

тијела Скупштине општине Угљевик бр: 01-022-12/14 од 25.04.2014. године („Службени 

билтен Оптине Угљевик“, број: 3/14) члан 2. се мијења  и гласи: 

 

 „Одборничка накнада утврђује се у висини од 50% просјечне нето плате исплаћене у 

општинској управи за претходну годину, не укључујући плате функционера.“ 

 

Члан 2. 

 

 

             Ова одлука ступа на снагу  даном доношења а примјењиваће се од 

30.04.2017.године и биће   објављена  у  „Службеном билтену  општине  Угљевик“. 

 

 

 

 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А                                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                                  Ђоко Симић, професор с.р.       

Број: 01- 022-2 /17.                                                                                  

Датум, 27.02.2017. године 
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана  2.12. став (9) Изборног закона Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 65/05, 

77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16)  и чланова  1. и 2.  Одлуке 

о висини накнаде за рад чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и 

Херцеговини („Службени гласник Републике Српске“, број: 29/16),  и члана 26. Статута 

општине Угљевик (,,Службени билтен општине Угљевик”, број 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 

3/14),Скупштина општине Угљевик на сједници одржаној дана, 27.07.2017.год., д о н о с и  

 

 

ОДЛУКУ 

О НАКНАДАМА ЗА РАД ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ  

КОМИСИЈЕ УГЉЕВИК 

 

Члан 1. 

 

         Одређује се паушална мјесечна накнада за рад чланова Оптинске изборне комисије 

Угљевик за 2017.годину, и то:  

  

а) стална мјесечна накнада  у висини од  30% од одборничког додатка у општини Угљевик 

 

б) накнада у изборном периоду (период од дана расписивања избора до дана потврђивања 

резултата избора) – мјесечна накнада у висини  одборничког додатк у општини Угљевик. 

 

Члан 2. 

 

          (1) Накнада из претходног члана се исплаћује мјесечно из средстава буџета општине 

Угљевик. 

          (2) Такође, из истих средстава члановима Општинске  изборне комисије  припада 

накнада путних трошкова и дневница који настану у вези са вршењем послова из 

надлежности Комисије. 

 

Члан 3. 

 

     (1)Одлука ступа на снагу даном доношења а примјењиваће се  од 01. јануара 2017. 

године и биће објављена у „Службеном билтену општине Угљевик“. 

(2)Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини накнаде за рад 

Општинске изборне комисије Угљевик („Службени билтен општине Угљевик, број: 3/10).  

           

 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А                                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                                  Ђоко Симић, професор с.р.         

Број: 01- 40-374/17                                                                                 

Датум, 27.02.2017. године 
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На основу члана 7. и 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске,, број 41/03), члана 50. став 2. 

и 3., члана 51. Став 3. И члана 67. Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

јединицње локалне самоуправе(,,Службени гласник Републике Српске,, број: 97/16), и 

члана 26. Статута Општине Угљевик  (,,Службени билтен општине Угљевик,, број: 6/05, 

4/07, 4/08, 5/09, 4/12  и 3/14), Скупштина општине Угљевик, на сједници одржаној, 

27.02.2017 године, д о н о с и  

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА  ЗА  ИЗБОР И  ИМЕНОВАЊЕ 

СЕКРЕТАРА  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

 

Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање секретара Скупштине општине 

Угљевик. 

Члан 2. 

Општи услови за избор и именовање секретара су: 

1. да су држављани Републике Српске и БиХ 

2. да су старији од 18 година 

3. да имају општу здравствену способност  

4. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци 

или кривично дијело које га  чини неподобним за обављање послова у општинској 

управи јединице локалне  самоуправе, 

     5.    да нису отпуштани из органа управе као резултат  дисциплинске мјере на било   

            којем нивоу власти  у БиХ  3 године прије  објављивања конкурса 

6. да нису  у сукобу нтереса , односно да не обавља дужност која је неспојива са  

      дужношћу службеника у општинској управи.   

7. да не служе казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију и да 

нису под оптужбом тог суда, а да се нису повиновали налогу да се појаве пред 

судом (Члан 9. тачка 1.Устава БиХ ). 

 Посебни услови за избор и именовање секретара су: 

1.   да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први         

        циклус студија са звањем дипломирани правник и остварених најмање  240 ECTS 

        бодова или еквивалент, 

2.   да има најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, односно  

          звања и 

 3.  да има положен стручни испит за рад у управи. 
 

Члан 3. 

            (1) Рок за подношење пријава на конкурс из члана 1. Одлуке је 15 дана од дана 

посљедњег објављивања. 

            (2) Јавни конкурс из члана 1. ове Одлуке објавиће се у Службеном гласнику РС,, 

и дневном листу ,, Глас Српске,,. 

Члан 4. 

           Поступак избора, укључујући преглед приспјелих пријава и предлагање 

кандидата, у складу са утврђеним условима  извршиће Комисија за избор секретара 

скупштине.  

Члан 5. 

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

општине Угљевик,,. 
 

Р Е П У Б Л И К А      С Р П С К А                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                  Ђоко Симић, професор с.р. 

Број: 01-111-5/17                                                                                       
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Датум, 27.02.2017. године 

На основу члана 7. и 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске,, број 41/03), члана 87. Закона 

о социјалној заштити (,,Службени гласник Републике Српске,, број: 37/12 и 90/16), 

Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање органа пословођења и 

управљања у јавним  предузећима и установама чији је оснивач Скупштина општине 

Угљевик, (,,Службени билтен општине Угљевик,, број: 3/04, 5/05, 11/07 и 3/14), те члана 

26. Статута Општине Угљевик  (,,Службени билтен општине Угљевик,, број: 6/05, 4/07, 

4/08, 5/09, 4/12  и 3/14), Скупштина општине Угљевик, на сједници одржаној, 27.02.2017 

године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ 

ДИРЕКТОРА ЈУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД УГЉЕВИК 

 

 

Члан 1. 

 

Расписује се јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Цетра за 

социјални рад Угљевик. 

 

Члан 2. 

 

Општи, посебни и остали услови и критеријума за избор и именовање директора 

прописани су Законом, Статутом јавне установе и Одлуком о утврђивању критерија за 

избор и именовање органа пословођења и управљања у јавним предузећима и 

установама чији је оснивач  Скупштина општине Угљевик.  

 

Члан 3. 

 

            (1) Рок за подношење пријава на јавни конкурс из члана 1. Одлуке је 14 дана од 

дана објављивања конкурса. 

            (2) Јавни конкурс из члана 1. ове Одлуке објавиће се у „Службеном гласнику РС,, 

и дневном листу ,, Глас Српске,,. 

 

Члан 4. 

 

            Расписивање конкурса, поступак избора, укључујући преглед приспјелих пријава 

и предлагање кандидата, у складу са утврђеним критеријумима извршиће Комисија за 

избор и именовање коју именује Скупштина општине.  

 

Члан 5. 

 

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

општине Угљевик,,. 

 

 

Р Е П У Б Л И К А    С Р П С К А                                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                      Ђоко Симић, професор с.р. 

Број: 01-111-6/17                                                                                      

Датум, 27.02.2017. године 
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На основу члана 55. став 4. Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 

26. Статута општине Угљевик (,,Службени билтен Општине Угљевик,, број: 6/05, 4/07, 

4/08, 5/09,  4/12 и 3/14) и члана 4. Пословника Скупштине општине Угљевик, (,,Службени 

билтен Општине Угљевик,, број: 8/05, 7/09,1/11 и 3/14), Скупштина општине Угљевик на   

сједници одржаној, 27.02. 2017. године,   д о н о с и  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ И ИМЕНОВАЊУ  В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

 

 

I 

 

            ДАРКО МИЛАНОВИЋ, професор разредне наставе из Доње Трнове, бира се и 

именује  за в.д. начелника Одјељења за општу управу, општинске управе Општине  

Угљевик. 

 

II 

 

          Избор и именовање  врши се до окончања конкурсне процедуре у складу са 

Законом.   

  

III 

 

 

       Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном билтену 

Општине Угљевик,,.  

 

 

 

 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                                 Ђоко Симић, професор с.р.      

Број: 01-111-7 /17.                                                                                    

Датум, 27.02.2017. године 
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На основу члана 55. став 4. Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 

26. Статута општине Угљевик (,,Службени билтен Општине Угљевик,, број: 6/05, 4/07, 

4/08, 5/09 и 4/12) и члана 4. Пословника Скупштине општине Угљевик, (,,Службени билтен 

Општине Угљевик,, број: 8/05, 7/09,1/11 и 3/14), Скупштина општине Угљевик на  

конститутивној сједници одржаној,  27.02.2017. године,   д о н о с и  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ И ИМЕНОВАЊУ  В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА  ДРУШТВЕНЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

 

I 

 

     БОШКО  ЛУКИЋ, професор физичке културе, магистар економских наука  из, 

Угљевика  бира се и именује  за в.д. начелника Одјељења за  друштвене дјелатности,  

општинске управе  Општине  Угљевик. 

 

II 

 

          Избор и именовање  врши се до окончања конкурсне процедуре у складу са 

Законом.  

 

III 

 

        Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном билтену 

Општине Угљевик,,.  

 

 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                                  Ђоко Симић, професор с.р.     

Број: 01-111- 8 /17.                                                                                   

Датум, 27.02.2017. године 
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   На основу члана 43. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“, број 40/13 и 106/15), члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16   и члана 26. Статута општине Угљевик 

(„Службени билтен општине Угљевик“, број 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14) Скупштина 

општине Угљевик на сједници одржаној дана, 27.02. 2017. године д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању Савјета за праћење израде Измјене Регулационог плана „Индустријска зона 

Угљевик“  Угљевик 

 

 

I 

Именује се Савјет за Измјену Регулационог плана „Индустријска зона Угљевик“  

Угљевик у следећем саставу: 

 

1. Сокица Хорват , дипл.инг.грађ., предсједник, 

2. Верица Петровић, дипл.правник, члан, 

3. Ђојо Спасојевић, дипл.правник, члан, 

4. Борислав Мићановић, дипл.инг.ел., члан, 

5. Горан Мићић, дипл.правник, члан, 

6. Јово Лакић, дипл.маш., члан, 

7. Ратомир Марковић, геометар, члан, 

8. Ружица Петричевић, дипл.прос. планер, члан. 

 

 

II 

 

          Задатак Савјета је да прати израду Измјене Регулационог плана „Индустријска зона 

Угљевик“  Угљевик и заузима стручне ставове  према питањима општег, привредног и 

просторног развоја општине, као и стручне ставове у погледу рационалности и квалитета 

предложених планских рјешења, усаглашености докумената са документима просторног 

уређења, који престављају основу за његову израду, као и усаглашеност докумената са 

одредбама Закона о уређењу простора и грађењу и другим прописима заснованим на 

закону.  

 

   III 

 

           Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће бити објављено у „Службеном 

билтену општине Угљевик“. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                           Ђоко Симић, професор с.р. 

Број: 01-363- 1/17                                                                                 

Датум, 27.02.2017. године 
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На основу члана 42. Статута општине Угљевик (,,Службени билтен општине 

Угљевик",број 6/05, 4/07, 4/8, 5/09, 4/12 и 3/14 ), Скупштина општине Угљевик на сједници 

одржаној,  27.02.2017. године, доноси  

 

         

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ  КОМИСИЈЕ  ЗА  РАВНОПРАВНОСТ  ПОЛОВА 

 

 

I 

 

 

      Бира се Комисија  за равноправност  полова,  у саставу: 

 

1. Снежана Драгић, предсједник   

2. Јелена Гајић ,   члан   

3. Драгиша Видаковић, члан  

4. Моника Цвјетиновић, члан   

5. Милан Вићић, члан  

II 

 

Комисија за равноправност полова прати и координира активности на спровођењу 

Закона о равноправности полова и  ради на   унапређивању  равноправност полова у свим 

сегментима друштвеног живота и рада. 

 

III 

 

 

      Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ,,Службеном билтену општине 

Угљевик".  

 

 

 

Р Е П У Б Л И К А      С Р П С К А                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                          Ђоко Симић, професор с.р. 

Број: 01-111- 9/17                                                                                 

Датум, 27.02.2017. године                 
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На основу члаана 39.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 53 и 79.  Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне  самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 

26. Статута општине Угљевик (,,Службени билтен Општине Угљевик,, број: 6/05, 4/07, 

4/08, 5/09  4/12 и 3/14) Скупштина општине Угљевик на   сједници одржаној, 27.02.2017. 

године,   утврдила је  

 

ЛИСТУ  

СТРУЧЊАКА СА КОЈЕ СЕ ИМЕНУЈУ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА ИМЕНОВАЊА СЛУЖБЕНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  И  ДРУГИХ 

РАДНИХ ТИЈЕЛА 

 

 

I 

 

Утврђује се Листа стручњака са које се именују чланови Комисије за спровођење 

поступка за пријем службеника општинске управе и других радних тијела како слиједи: 

 

1. Иван Радовановић, дипломирани економиста 

2. Срђан Ристић, дипломирани стомалотог 

3. Ивана Обрадовић, доктор опште медицине 

4. Славица Симанић, дипломирани економиста 

5. Вајо Ристић, дипломирани економиста 

6. Јелена Видичевић, дипломирани информатичар  

7. Душан Остојић, дипломирани еконимиста 

8. Тијана Џино, Бачлер сигурносних и мировних студија 

9. Гордана Рикић, дипломирани правник 

10. Предраг Новаковић, др ветеринарске медицине 

11. Зарић Далибор, дипл правник 

12. Горан Микић, дипл. инг. ИТ 

13. Слободан Спасојевић, дипл правник 

14. Горица Секулић, мастер економије  

15. Љиљана Стевановић, дипл инг. технологије 

16. Момчило Марсенић, дипломирани инжињер информатике 

17. Тања Секулић, дипломирани економиста 

18. Јовановић Јока, дипломирани економиста 

 

 

II 

 

Ова Листа ће се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“. 

. 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                                   Ђоко Симић, професор с.р.       

Број: 01-111- 10  /17.                                                                                

Датум, 27.02.2017. године 
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На основу члаана 39.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 53 .  Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне  самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 

26. Статута општине Угљевик (,,Службени билтен Општине Угљевик,, број: 6/05, 4/07, 

4/08, 5/09, 4/12 и 3/14) Скупштина општине Угљевик на   сједници одржаној, 27.02.2017. 

године,   доноси 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР  И ИМЕНОВАЊЕ СЕКРЕТАРА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

 

I 

 

Именује се Комисија за избор и именовање секретара Скупштине оштине Угљевик, 

у саставу : 

 

      1. Горан Лазић, предсједник   

      2. Предраг Вујевић , члан 

      3. Верица Петровић , члан 

      4. Јелена Џино,  члан 

      5. Срђан Ристић, члан 

 

Задатак Комисије из тачке I овог Рјешења је да, у складу са одредбама Закона о 

локалној самоуправи и  Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне  самоуправе спроведе поступак избора и именовања секретара Скупштине оштине 

Угљевик. 

III 

 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ,,Службеном билтену 

Општине Угљевик,,. 

 

 

 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Број: 01-111- 11/ 17                                                                         Ђоко Симић, професор с.р. 

Датум,  27.02.2017. године                                                              
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На основу члана 9. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске,, број 41/03) Одлуке о 

утврђивању критеријума за избор и именовање органа пословођења и управљања у јавним 

предузећима и установама чији је оснивач Скупштина општине Угљевик, (Службени 

билтен општине Угљевик, број 3/04, 5/05, 11/07 и 3/14), Скупштина општине Угљевик на 

сједници одржаној   27.02.2017. године, д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

 ЈУ  ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  УГЉЕВИК 

 

 

I 

 

Именује се Комисија за избор и именовање директора ЈУ Центра за социјални рад 

Угљевик у саставу : 

 

1.  Ђоко Симић , предсједник 

2.   Борислав Радовановић, члан 

3.   Југослав Цветковић , члан 

4.   Душан Остојић, члан 

5.   Тијана Џино, члан 

 

II 

 

Задатак Комисије из тачке I овог Рјешења је да у складу са одредбама Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске, спроведе конкурсни 

поступак и достави Скупштини приједлог за избор и именовање директора.  

 

III 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ,,Службеном билтену 

Општине Угљевик,,. 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКУПШТИНА ОПШТИНА УГЉЕВИК                                         Ђоко Симић, професор с.р. 

Број: 01- 111- 12 /17                                                                            

Датум, 27.02.2017.године 
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике 

Српске“, број и 97/16) и члана 26. Статута Општине Угљевик („Сл.билтен Општине 

Угљевик“, бр. 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Скупштина општине Угљевик, на сједници 

одржаној дана 27.02.  2017. године, доноси  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

              Не прихвата се понуда ТОМИЋ САВО, син Раје из Корените, за куповину  парцеле 

означене као к.ч.бр. 444.  звана „Окућница“, Градилиште  површине од 519 м2 уписана у 

ЛН 1236/0 К.О. Забрђе, а по зк.стању парцела је означена  као к.ч. бр. 1472/15 СП 

Градилиште површине 519 м2 уписана у зк.лк. бр. 624 К.О. Забрђе по цијени од 10.000 КМ 

(Словима: десетхиљада конвертибилних марака). 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

              Томић Саво из Корените,  понудио  је СО-е Угљевик  куповину  парцеле   по 

цијени из диспозитива овог рјешења. 

               

              У поступку је утврђено да буџетом Општине Угљевик нису предвиђена средства за 

куповину грађевинских парцела и из тих разлога СО-е Угљевик није заинтересована за 

куповину грађевинске парцеле  власништво подносиоца захтјева,  те је oдлучено као у 

диспозитиву овог рјешења.    

            

              Ово рјешење нема карактер управног акта и против њега се не може изјавити 

жалба, нити покренути управни спор. 

 

 

 

 

 

Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А                                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                     Ђоко Симић, професор с.р.                               

Број: 01-475-46/17                                                                          

Датум, 27.02. 2017.године 
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике 

Српске“, број и 97/16) и члана 26. Статута Општине Угљевик („Сл.билтен Општине 

Угљевик“, бр. 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Скупштина општине Угљевик, на сједници 

одржаној дана 27.02. 2017. године, доноси  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

              Не прихвата се понуда НЕНАД ЈОСИПОВИЋ, син Гоје из Угљевика, за куповину  

парцеле означене као к.ч.бр. 442.  звана „Градско“, двориште површине од 304 м2 и у истој, 

стамбена зграда површине 97 м2 уписана у ЛН. 527/0 К.О. Угљевик, а по зк.стању иста је 

уписана у зк. уложак 418 К.О. Угљевик, по цијени од 52.000 КМ, (Словима: педесет двије 

хиљаде конвертибилних марака). 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

              Јосиповић Ненад син Гоје из Угљевика,  понудио  је СО-е Угљевик  куповину  

парцеле  са стамбеном зградом по цијени из диспозитива овог рјешења. 

               

              У поступку је утврђено да буџетом Општине Угљевик нису предвиђена средства за 

куповину грађевинских парцела и из тих разлога СО-е Угљевик није заинтересована за 

куповину грађевинске парцеле са стамбеном зградом  власништво подносиоца захтјева,  те 

је oдлучено као у диспозитиву овог рјешења.    

            

               Ово рјешење нема карактер управног акта и против њега се не може изјавити 

жалба, нити покренути управни спор. 

 

 

 

 

 

 

Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                          Ђоко Симић, професор с.р. 

Број: 02-372-4/17                                                                                  

Датум, 27.02. 2017.године 
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На основу члана 16. став 2. закона о путевима(''Службени гласник Републике 

Српске,број 89/13) и члана 38.Правилника о одржавању јавних путева( ''Службени гласник 

Републике Српске,број 23/05) и члана 26.Статута општине Угљевик(''Службени билтен 

општине Угљевик''број 6/05),Скупштина општине Угљевик на сједници одржаној                                        

 27.02.2017.године, д о н о с и   г о д и ш њ и 

 

П Л А Н 

одржавања локалних и некатегорисаних путева на подручију  

општине  Угљевик у 2017 години 

 

    Овим планом се регулише обим, врсте и вриједност радова на одржавању локалних и 

некатегорисаних путева на на подручију општине Угљевик за 2017.годину . 

 

  ТЕХНИЧКИ ОПИС 

    Одржавање јавних путева обухвата радове на : коловозу,банкинама,косинама 

насипа,усјека и засјека,трупу пута,облогама,обложним и потпорним зидовима,објектима за 

одводњавање,пропустима,мостовима,саобраћајној сигнализацији и путној опреми. 

Послови одржавања обухватају све радове и радње на поправци оштећења која су изазвана 

саобраћајним оптерећењем,површинским и подземним водама ,клизиштима,одронима , 

дејством мраза и другим чиниоцима. 

Предвиђени радови се односе на:  

-набавку,довоз и уградњу каменог материјала; 

 -крпажу ударних рупа,улегнућа и осталих оштећења на путевима са асфалтним        

коловозним застором; 

-копање-чишћење одводних путних јарака; 

-одржавање банкина,ригола ,бетонских јарака 

-кошење и сасијецање шибља и растиња дуж трасе асфалтних путева; 

-обнављање саобраћајне сигнализације 

-одржавање пропуста и мостова 

-одржавање пратеће путне опреме 

-зимско одржавање путева. 

 

Радови на одржавању предметних путева и објеката морају се изводити тако да је најмање 

једна саобраћајна трака проходна за нормално и безбиједно одвијање саобраћаја. Мјесто 

извођења радова мора се на видан начин обиљежити и обезбиједити ,постављањем 

одговарајућих саобраћајних знакова ,табли и браника, као и на други погодан начин , у 

циљу правовременог обавјештавања учесника у саобраћају о мјесту извођења радова и 

евентуалним опасностима. 

Материјали који се употребљавају за одржавање путева морају у цјелости одговарати 

важећим техничким прописима и стандардима. 

Ради утврђивања стања на путева потребно је обављати редовне сезонске и годишње 

прегледе у циљу спречавања настајања оштећења већег обима ,како би се одмах извршиле 

поправке уз отклањање узрока оштећења. 

  Овај план је састављен на основу увида са терена ,емпиријских података из предходних 

година и расположивих средстава. 

Процјена обима и врсте радова по дионицама(локалитетима) ће се непосредно утврђивати 

према степену оштећења као и значаја путне дионице у оквиру расположивих средстава 

односно количина из овог плана 
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РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ЉЕТНОМ ОДРЖАВАЊУ 

I:  ПРЕДМЈЕР СА ПРОЦЈЕНОМ ВРИЈЕДНОСТИ ЗА РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ И  

МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА НА ПРОСТОРУ ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

 
РБ ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

РАДОВА 

ЈМ КОЛИЧИНА ЈЕД.ЦИЈЕНА 

(КМ) 

УКУПНО (КМ) 

Без ПДВ-А 

1 Санација ударне рупе(крпање).Ставка 

подразумијева машинско засијецање, вађење 

дотрајалог асфалта, утовар у возилои одвоз 

на депонију,чишћење ударне рупе са 

нивелацијом тампона до потребне висине, 

емулзирање површине, уградња БНХС-а 16 

д = 7цм 

(од кречњачког агрегата)са обавезним 

накнадним залијевањем спојница. 

 

 

 

 

 

 

 

м
2 

600,00 30,00 18.000,00 

2 Чишћење оборинских јаркова  

Машинско чишћење постојећих оборинских  

канала по правцу и нивелети са утоваром 

ископаног материјала у возило и одвозом на 

депонију извођача. м
1 

6.000,00 1,50 9.000,00 

3 Санација ударне рупе са ископом подлоге. 

Ставка подразумијева правилно засијецање  

машинским путем постојећег асфалтног 

застора д=7цм ,машински ископ подлоге д= 

60 цм са утоваром у возило и одвозом на 

депони. СТД 2,00 км. 

Довоз и уградња туцаника 0-60 мм  I класе 

д=53 цм са набијањем до збијености мин 60 

н/мм
2
 , емулзирање површине, уградња 

БНХС-а 16 д = 7цм 

(од кречњачког агрегата) са обавезним 

накнадним залијевањем спојница. м
2
 600,00 35,00 21.000,00 

4 Израда бетонских јарака од бетона МБ20 на 

подлози од шљунка д=15 цм. 

Дебљина бетона је 10 цм.Развијена ширина 

бетонског јарка је : 

А/ 75 цм 

Б/ 100 цм 

 

 

 

 

м
1 

м
1 

60,00 

40,00 

 

 

         

34,00           40,00 

2.040,00 

1600,00           

 

 

5 

 

 

Израда пропуста. 

Цијеном предвидјети ископ рова у 

материјалу III i IV категорије са утоваром у 

возило и одвозом на депонију,набавку ,довоз 

и уградњу бетонских цијеви на слоју бетона 

д=10 цм а по завршетку полагања цијеви 

исте обложити слојем бетона д=10 цм и 

извршити затрпаванје пропуста 

шљунковитим материјалом. Урадити улазну 

и излазну бетонску главу. 

 

 

А/   Ø 600 

Б/    Ø 500 

Ц/   Ø 400 

м
1
 

м
1
 

м
1
 

12,00 

16,00 

 20,00 

170,00 

140,00 

110,00       

2.040,00 

2.240,00 

2.200,00  
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6 

 

Комплет израда линијске решетке. 

Цијеном обухватити:исијецање 

асфалта,ископ канала за решетку 

бетонирање зидова бетоном МБ 20 дебљина 

зида и патоса д=18 цм двоструко армирано 

мрежом Q 188,свијетли отвор канала износи 

30 цм а висина од патоса до решетке 30 

цм,уградити жељезну решетку комплет са 

рамом носивости 250 КН м
1
 15,00 165,00 2.475,00 

7 Набавка транспорт и досипање банкина од 

механички стабилизованог материјала 

сазбијањем и профилисањем у нагибу према 

вани 4% дебљине д=7 цм шир. 0,5 м   м
2 

70,00 38,00 2.660,00 

8 Израда дренаже.Цијеном предвидјети ископ 

рова површине попречног пресјека 0,5 м
2
 у 

земљи III i IV категорије са утоваром у 

возило и одвозом на депонију, набавка и 

затрпавање филтерског материјалом 

ријечног поријекла. м
1
 50,00 22,00 1.100,00 

9 Ископ земље III i IV категорије у широком 

откопу.У цијену за ископ садржани су сви 

трошкови ископа и превоза материјала у 

самониклом тлу на депонију коју обезбеђује 

извођач радова.Обр. по 1 м
3
 ископаног 

материјала. м
3
 60,00 8,00 480,00 

10 Набавка,довоз и уградња ивичњакаМБ  

40На слој бетона МБ 20 по правцу и 

нивелети.Ова ставка подразумијева  рушење 

и уклањање постојећег ивичњака,санацију и 

израду постељице и тампонског слоја 

А/18/24(количина под.бетона 0,06 м
3
/м

1
) 

 м
1 

30,00 42,00 1.260,00 

11 Фрезање асфалта.Стругање деформисане 

асфалтне површине коловоза од асфалт 

бетона просјечне дебљине 5-6 цм са 

утоваром у возило и одвозом на депонију 

коју одабере инвеститор СТД 2км. м
2 

600,00 3,20 1.920,00 

12 Израда горњег носећег слоја од 

битумизираног материјала БНС 16-А  

 д=7 цм. м
2 

500,00 30,00 15.000,00 

13 Тампонски слој. 

Набавка,довоз и уградња тампона од 

дробљеног каменог материјала крупноће 

0-60 мм.Збијеност  ≥60 КН/м
2 

м
3 

50,00 36,00 1.800,00 

14 Израда прилаза-прикључака од бетонских 

цијеви(све комплет) 

А/   Ø 600 

Б/    Ø 500 

Ц/   Ø 400 

м
1
 

м
1
 

м
1
 

              

 

6,00 

12,00 

 18,00 

170,00 

140,00 

110,00       

1.020,00 

1.680,00 

1.980,00       
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15 Чишћење постојећих асфалтних ригола од 

наноса каменог материјала,земље и смећа 

ширине 50 цм са утоваром у возило и 

одвозом на депонију. м
1
 

 600,00 0,80 

480,00 

 

16 Чишћење постојећих бетонских одводних 

јарковаод наноса каменог материјала, земље 

и смећа ,ширине100 цм са утоваром у возило 

и одвозом на депонију извођача. 

м
1
 

 200,00 0,80 

160,00 

 

 

 

 

 

17 Израда комплет уличног сливника са 

сливничком кацом од бетонске цијеви  

Ø 400 и сливничке решетке 400x400 за 

тешки саобраћај.Цијеном обухватити 

потребан ископ и прикључак сливника у РО 

са пробијањем и бетонске цијеви Ø 200 мм 

просјечне дужине 4,00 м,као затрпавањем 

мршавим бетоном око сливничке каце и 

прикључка. 

 ком 2,00 450,00 900,00 

18 Чишћење и профилисање банкина. 

Ставка подразумијева скидање 

надвишењаод земље просјечне дебљине 10 

цм и ширине 50-100 цм ,скинути материјал 

утоварити у возило и одвести на депонију 

извођача м
2
 5.000,00 0,15 750,00 

19 Залијевање пукотина у асфалту битуменом 

БИТ 90 са претходним чишћењем 

одговарајућим средствима.Код већих 

пукотина додаје се камена фракција 

0-4 мм.Обрачун по м
1
 заливене пукотине. 

а)пукотине просјечне ширине до 1,5цм 

б)пукотине  ширине преко  1,5 цм 

м
1
 

м
1
 

       600,00 

       400,00 

8,00 

12,00 

4.800,00 

4.800,00 

20 Облагање косина ломљеним каменом 

мин.пречника 30 цм на слоју бетона МБ20 

д=10 цм са фуговањем м
2
 120,00 42,00 5.040,00 

21 Израда АБ зидова. Израда  АБ 

зидова(заштита косина усјека)од бетона МБ 

30 двоструко армираних арматурном 

мрежом Q 335.Предметни зидови су у круни 

широки 0,30 м,а у дну 0,50м,просјечне 

висине 2,0 м,са количином арматуре 4,5 

м
2
/м

1
.Темељна стопа је бетонска висине 0,7м 

и ширине 1,1м.Зидове радити у кампадама 

од 5м са израдом барбаканапречника 50 мм 

на растојању од 2,0м.Иза зида извршити 

засип од филтерског шљунковитог  

материјала крупноће 3-6 цм у слоју од 20 

цм.У цијену предвидјети потребан 

ископ,одвоз земње и шаловање. м
3
 40,00 290,00 11.600,00 

22 Израда бетонских чеоних глава на 

пропустима од бетона МБ 20.Цијеном 

обухватити и употребу оплате 6м
2
/м

3
 

уграђеног бетона. м
3
 3,00 175,00 525,00 

23 Набавка материјала и израда објеката 

једноставне конструкције од бетона МБ 30 у м
3
 10,00 290,00 2.900,00 
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двостраној оплати и уградња жељеза 50 

кг/м
3
 бетона. 

24 Чишћење сливничких каца. 

Ставка подразумијева чишћење постојеће 

сливничке каце са утоваром материјала и 

одвозом на депонију. 

 ком 4,00 30,00 120,00 

25 Кошење банкина,путних јарака,насипа или 

усјека.Минимална ширина кошења је од 

ивице коловоза до вањске ивице 

јарка,ножице насипа или краја косине 

усјека.(што просјечно износи 2,0 м)када 

трава нарасте 40 цм.У цијену урачунати 

комплетан путни појас(са обје стране пута)у 

дужини од 1м пута као и скупљање и 

уклањање смећа у путним јарковима једном 

годишње. 

 м
2
 460.000,00 0,14 64.400,00 

26  Сасијецање живица и шибља , орезивање 

грана у путном појасу са скупљањем и 

уклањањем сасјеченог материјала. м
2
 500,00 1,00 500,00 

27 Сјечење дрвећа пречника до 50 цм у путном 

појасу са кресањем и одвозом на депонију 

коју одреди  инвеститор. ком 8,00 50,00 400,00 

28 Машинским путем равнање постојећег 

макадамског коловоза. Равнање (планирање) 

вршити  искључиво грејдером м
2
 60.000,00 0,20 12.000,00 

29 Риповање,планирање и нивелисање 

постојеће макадамске коловозне 

конструкције искључиво грејдером у два 

прелаза,са скидањем надвишења банкина и 

попуњавањем ударних рупа.Дубина 

риповања минимално 10 цм. м
2
 12.000,00 0,60 7.200,00 

30 Набавка,довоз и уградња ријечног шљунка 

(0-60).Шљунак уградити на мјеста гдје је 

дошло до пропадања постојеће коловозне 

конструкције м
3
 250,00 28,00 7.000,00 

31 Набавка,довоз и уградња дробљеног камена 

фракције 0-60мм и са глиновитим 

примјесама до 5%. м
3
 1.200,00 35,00 42.000,00 

                                                                                      УКУПНО 

                                                                                                                                  I :    255.070,00    

II:  ПРЕДМЈЕР СА ПРОЦЈЕНОМ ВРИЈЕДНОСТИ ЗА РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ 

САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ЛОКАЛНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА 

ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 
РБ ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

РАДОВА 

ЈМ КОЛИЧИНА ЈЕД.ЦИЈЕНА 

(КМ) 

УКУПНО(КМ) 

Без ПДВ-А 

1 Исправљање саобраћајних знакова са 

оштећеном темељном стопом,поновним 

укопавањем и бетонирањем истих МБ20, 

домензије темеља(0,4x0,4x0,5) 

 

 

 

ком
 

20,00 20,00 400,00 

2 Заваривање стубова на лицу мјеста. ком 5,00 10,00 50,00 

3 Исправљање и пеглање табли 

саобраћајних знакова (на лицу мјеста или 

демонтажа,исправљање и поновна 

монтажа) . ком
 

20,00 8,00 160,00 
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4 Замјена елемената за причвршћивање 

табли саобраћајних знакова за 

стубове.Цијена по једном знаку. ком 12,00 5,00 60,00 

5 Фарбање стубовасаобраћајних знакова 

заштитном сивом бојом. ком 28,00 7,00 196,00 

6 Уградња новог знака са стубом(знак и 

стуб обезбеђује извођач)У цијену 

урачунати ископ темеља  (0,4x0,4x0,5) 

бетонирање истог МБ 20 као и монтажу 

знака за стуб. ком 35,00 180,00 6.300,00 

7. Израда и уградња допунских табли 

димензија 600 x400 мм са стубом. ком 6,00 160,00 960,00 

8. Израда и уградња раскрсних и 

путоказних табли са стубовима м
2
 5,00 250,00 1.250,00 

                                                                             УКУПНО 

                                                                                                                                 II :    9.376,00 

 
III:  ПРЕДМЈЕР СА ПРОЦЈЕНОМ ВРИЈЕДНОСТИ ЗА РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ 

ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ЛОКАЛНИМ И 

НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК  

 
РБ ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

РАДОВА 

ЈМ КОЛИЧИНА ЈЕД.ЦИЈЕНА 

(КМ) 

УКУПНО(КМ) 

Без ПДВ-А 

1 Обиљежавање уздужних испрекиданих и 

неиспрекиданих(средишних) линија 

коловоза д=12 цм,бијелом путном бојом 

 

 

м
1
 16.500,00 0,65 10.725,00 

2 Обиљежавање и фарбање пјешачких 

прелаза типа „зебра“ бијелом путном 

бојом.Обрачун по офарбаној површини м
2
 87,50 8,00 700,00 

5 Обиљежавање и фарбање натписа 

„школа“ бијелом путном бојом. ком 10,00 30,00 300,00 

6 Обиљежавање и фарбање стоп линија 

бијелом путном бојом. м
2
 12,5 8,00 100,00 

                                                                             УКУПНО 

                                                                                                                             III :        11.825,00 

IV:  ПРЕДМЈЕР СА ПРОЦЈЕНОМ ВРИЈЕДНОСТИ ЗА РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ 

ПРАТЕЋЕ ПУТНЕ ОПРЕМЕ НА ЛОКАЛНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА 

ОПШТИНЕ УГЉЕВИК  
РБ ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

РАДОВА 

ЈМ КОЛИЧИНА ЈЕД.ЦИЈЕНА 

(КМ) 

УКУПНО(КМ) 

Без ПДВ-А 

1 Набавка и уграђивање поцинчане 

заштитне одбојне ограде типа „Б“.(У 

јединичној цијени су обухваћени сви 

трошкови набавке, транспорта и 

уградње). 

 

 

м
1
 160,00 90,00 14.400,00 

2 Израда и уградња заштитне челичне 

ограде за мостове (висине 1 м) од цијеви 

Ø 3цола код којих су завршеци 

формирани од „хамбуршких 

лукова“.Ограде се израђују од три реда 

хоризонталних цијеви са стубовима на 

максималном растојању 2,00 м.У цијену 

урачунати и фарбање ограде темељном м
1
 30,00 110,00 3.300,00 
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бојом плус флуоросцентном жутом бојом 

за метал у два премаза.  

3 Поправка,исправљање и чишћење(по 

потреби и брушење)челичних ограда на 

мостовима са фарбањем истих темељном 

плус жутом бојом за метал у два премаза. м
1
 30,00 30,00 900,00 

4 Чишћење (по потреби и брушење) 

челичних ограда на мостовима 

различитог облика са фарбањем истих 

темељном плус жутом бојом за метал у 

два премаза м
1
 35,00 17,00 595,00 

                                                                             УКУПНО 

                                                                                                                               IV :     19.195,00 

 

УСЛУГЕ ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА 

Зимски период одржавања путева обухвата период од 15.новембра текуће до 15.марта 

наредне године и односи се на чишћење снијега са  одговарајућим начином посипања а 

према плану зимске службе и утврђеним  приоритетима за поједине путеве и путне 

релације. 

Под одржавањем путева у зимском периоду подразумијева се: 

-неутралисање последица и уклањање снијега са коловоза и путних објеката, 

-посипање залеђених и заснијежених коловоза на успонима и кривинама, 

-упознавање извршиоца радова са конкретним задацима који произилазе из плана зимске 

службе одржавања, 

-благовремено и потпуно обавјештавање корисника јавних путева о стању и условима 

саобраћаја на путу ,путем средстава јавног информисања,саобраћајним знацима и таблама 

обавјештења. 

 Зимско одржавање путева ће се спроводити на начин који ће проузроковати најмању штету 

коловозу,путној опреми или другим објектима поред пута,као што су заштитне 

ограде,зелене површине итд.Извођач ће бити одговоран да поправи и надокнади штету. 

У циљу обезбеђивања ефикаснијег одржавања путева извршена је подјела мреже локалних 

и некатегорисаних путева на простору општине Угљевик у три зоне и то: 

-зона јужног дијела општине Угљевик ,  

-зона источног дијела општине Угљевик , 

-зона сјеверног дијела општине Угљевик. 

I Зимско одржавање мреже локалних и некатегорисаних путева у зони( на простору) 

источног дијела општине Угљевик 

1           2        3       4       5 

Број Опис услуга    количина јединична цијена(KM) Укупна цијена без 

ПДВ-а (KM) 

1 Чишћење снијега са коловоза 

пута (одгуривањем)просјечне 

ширине 4 м.Обрачун за једно 

чишћење. 

62,73 km¹  

 

 

 

 

50,00 

 

 

 

3.136,50 

2 Посипање коловоза мјешавином 

ризле и посипне соли у односу 

1:3,60g/m² на успонима и 

кривинама.Обрачун за једно 

посипање. 

8 T 

 

 

 

 

260,00 

 

 

 

2.080,00 

                                                                                                        

                                                                                          Укупно:                                  

 

5.216,50 
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II Зимско одржавање мреже локалних и некатегорисаних путева у зони( на простору) 

јужног дијела општине Угљевик 

 

 

1           2        3       4       5 

Број Опис услуга    количина јединична 

цијена (KM) 

Укупна цијена без 

ПДВ-а (KM) 

1 Чишћење снијега са коловоза 

пута (одгуривањем)просјечне 

ширине 4 м.Обрачун за једно 

чишћење. 

69,23 km¹  

 

 

 

 

60,00 

 

 

 

4.153,80 

2 Посипање коловоза мјешавином 

ризле и посипне соли у односу 

1:3,60g/m² на успонима и 

кривинама.Обрачун за једно 

посипање. 

8 T 

 

 

 

 

270,00 

 

 

 

2.160,00 

                                                                                                         

 

                                                                                            Укупно:                                  

 

 

6.313,80 

 

III Зимско одржавање мреже локалних и некатегорисаних путева у зони 

( на простору) сјеверног дијела општине Угљевик 

 

1           2        3       4       5 

Број Опис услуга    количина јединична 

цијена (KM) 

Укупна цијена без 

ПДВ-а (KM) 

1 Чишћење снијега са коловоза 

пута (одгуривањем)просјечне 

ширине 4 м.Обрачун за једно 

чишћење. 

87,4 km¹   

 

 

60,00 

 

 

 

5.244,00 

2 Посипање коловоза мјешавином 

ризле и посипне соли у односу 

1:3,60g/m² на успонима и 

кривинама.Обрачун за једно 

посипање. 

9 T 

 

 

 

 

260,00 

 

 

 

2.340,00 

                                                                                                       

 

                                                                                          Укупно:                                  

 

 

7.584,00 

 

Предвиђени број чишћења: шест пута на годишњом нивоу. 
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                                   РЕКАПИТУЛАЦИЈА:  

 

РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ЉЕТНОМ ОДРЖАВАЊУ 

 

I: РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ И  

   МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА                                                            255.070,00   КМ 

 

 

II: РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ  

     САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ                                                9.376,00  КМ 

 

 

III: РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ 

 САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ                                                   11.825,00  КМ 

 

 

IV: РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ПРАТЕЋЕ 

 ПУТНЕ ОПРЕМЕ                                                                                     19.195,00  КМ 

 

                                                                        Укупно (без ПДВ-а):        295.466,00 КМ 

 

УСЛУГЕ ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА 

 

I Зимско одржавање мреже локалних и 

 некатегорисаних путева у зони 

( на простору)источног дијела 

 општине Угљевик.   (x 6)                                                                           31.299,00 КМ 

 

II Зимско одржавање мреже локалних 

 и некатегорисаних путева у зони 

( на простору)јужног дијела  

општине Угљевик . (x 6)                                                                              37.882,80 КМ 

 

III Зимско одржавање мреже локалних  

и некатегорисаних путева у зони 

( на простору) сјеверног дијела 

 општине Угљевик .  (x 6)                                                                            45.504,00 КМ 

 

                                                                        Укупно (без ПДВ-а):         114.685,80 КМ 

 

 

                                                                СВЕ   УКУПНО(без ПДВ-а) : 410.151,80  КМ 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКУПШТИНА ОПШТИНА УГЉЕВИК                                         Ђоко Симић, професор с.р. 

Број: 01- 345-16/17                                                                                

Датум, 27.02.2017. године 
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АКТИ  НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

 На основу члана 54. а у вези са чланом 59. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 

(„Службени билтен Општине Угљевик“, број 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), 

Начелник општине Угљевик је дана 30.12.2016. године донио: 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Плана интерне ревизије Општине 

 

 

Члан 1. 

 

Усваја се План интерне ревизије Општине Угљевик за 2017. годину, са оквиром 

Стратешког плана у трогодишњем циклусу 2017-2019. г. 

 

Члан 2. 

 

План интерне ревизије Општине Угљевик из члана 1. интегрални је дио ове 

Одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Мониторинг планираних активности интерне ревизије се обезбјеђује 

подношењем годишњег извјештаја Начелнику и другим надлежним органима, у складу 

са прописима. 

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену 

Општине Угљевик“. 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

 

 

 

Број: 02-014-6/16                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Угљевик,                                                                                Василије Перић, дипл. ек.  с.р. 

Датум: 30. децембар 2016. године  
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02/12-4/17           

Датум: 23.01.2017. године 

 

 

 

На основу члана 82. Став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ , број  97/16) и члана 51. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен општине Угљевик“, број 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Начелник општине 

доноси: 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ЈЕДНОКРАТНОЈ НОВЧАНОЈ 

ПОМОЋИ ЛИЦИМА У СТАЊУ ВАНРЕДНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ 

 

 

Члан 1. 

 

Члан 7. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјане потребе мјења се и гласи: 

 „ Комисија се састоји од предсједника и четири члана, које именује Начелник 

општине Угљевик.“ 

 

Члан 2. 

 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном 

билтену општине Угљевик“. 

 

 

 

 

                                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

             Василије Перић, дипл. ек.  с.р. 
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (“Сл. .гласник Републике 

Српске”, број: 97/16) и члана 51. и 60. Статута Општине Угљевик (“Службени билтен 

Општине Угљевик”, број: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), члана 8. став 2. Посебног 

колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, број 114/07) и  Појединачног колективног уговора за запослене у административној 

служби општине Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“, број 7/08, 3/09)   

Начелник општине Угљевик,  д о н о с и 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И 

ОСТАЛИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ УОПШТИНСКОЈ  
АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

 

 

Члан 1. 

 

 

           У Правилнику о платама, накнадама и осталим примањима запослених у 

Општинској административној служби општине Угљевик („Службени билтен општине 

Угљевик“, број 8/08, 10/08, 3/09, 1/10, 8/11, 5/12, 6/12, 7/12, 2/13, 8/13, 5/14, 13/15, 5/16 и 

1/17) у члану 15. послије става 1. додаје се став 2 који гласи: 

 

„Обавезују се запослени Општине Угљевик који остварују право на накнаду трошкова 

превоза код доласка на посао и повратка са посла да доставе Потврду о пребивалишту 

издату од стране ЦИПС-а и Потврду о висини пуне цијене повратне карте у јавном 

саобраћају.“   

 

                                                              Члан 2. 

 

 

            Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном 

билтену општине Угљевик“. 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                              Василије Перић, дипл. ек.  с.р. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                           

Број:02-12-6/17 

Датум, 07.02.2017.  године 
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 На основу члана 59. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 51. алинеја 8. Статута општине 

Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“, број: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), 

Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

П Р А В И Л Н И К 

О  ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ  ПРАВИЛНИКА О  ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ 

УГЉЕВИК 

 

Члан 1. 

             У  Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској 

управи општине Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“,број 5/15, 9/15, 13/15, 

1/16, 5/16, 6/16 и 1/17 ) у члану 36. Систематизација радних мјеста у Одјељку V-3, 

Одјељење за друштвене дјелатности- Начелник Одјељења за друштвене дјелатности - 

Услови мијењају се и гласе:  

„- ВСС, друштвеног смјера или први циклус студија са 240 ЕЦТС бодова, 

- најмање три године радног искуства у траженом степену образовања и 

- положен стручни испит за рад у општинској управи.“ 

У истом члану и Одјељку, Одјељења за друштвене дјелатности - (А) Одсијек за 

борачко-инвалидску заштиту и ЦЖР у тачки 2 – у условима алинеја 1 мијења се и гласи:  

„-ВСС, друштвеног смјера или први циклус студија са најмање 240 ЕЦТС 

бодова.“ 

 

Члан 2. 

У  Одјељку V – 8, Одсијек за јавне набавке, инвестиције и надзор, тачка 2. мијења се и 

гласи: 

 

„ 2. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

  

Категорија: - пета категорија 

Звање: - трећег звања 

Опис послова: - учествује у свим активностима по доношењу одлуке о 

инвестирању до коначне реализације инвестиције које 

су дјелимично или у цјелини, финансирају из буџета 

општине (израда одлука о покретању јавних набавки, 

тендерске документације, одлука о резултатима 

покренутих јавних набавки), 

 - прати прописе из надлежности Одсијека и обавјештава 

извршиоце, 

 - благовремено припрема и сам учествује у изради 

годишњих планова, програма и извјештаја о раду, 

 - прати реализацију закључака Скупштине општине и 

Начелника општине из дјелокруга Одсијека, 

 - предлаже начелнику општине правилник о јавним 

набавкама и врши његове измјене ради унапређења 

рада и усклађивања са другим прописима, 

 - припрема приједлоге и нацрте уговора које закључује 

општина,  

 - прати прописе везане за јавне набавке и присуствује 

семинарима и другим облицима  

едуковања из предметне области, 
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 - рјешава по приговорима и жалбама понуђача на одлуке 

о поступку јавне набавке за које је надлежан начелник 

општине, 

 - сарађује са Агенцијом за јавне набавке, 

 - предлаже активности за реализацију уговора, 

 - директно учествује са надзорним органом у овјери 

ситуација и прати њихову тачност, 

 - предлаже активности уколико дође до одступања у 

динамици и квалитету извршених уговора, 

 - обавља послове представника руководства за квалитет 

који обухватају сталне активности у циљу промјене и 

развоја система управљања квалитетом, 

 - ради и друге послове из дјелокруга рада по налогу 

шефа одсијека,  

Сложеност: - сложени послови у којима се примјењују 

прописи,утврђени методи рада,поступци или стручне 

технике у оквиру дјелокруга рада 

Самосталност у раду: - самосталност у раду ограничена је повременим 

надзором и помоћи непосредног руководиоца у 

рјешавању сложених сртучних питања 

Одговорност:  одговара за правилну примјену метода рада, поступака 

или стручних техника 

 - одговора за благовремено и квалитетно извршење 

послова и радних задатака, 

 - одговора за правилну контролу и примјену закона и 

других прописа који регулишу ову област, као и за 

тачност пружених података, 

 - одговора за исправност и одржавање средстава, 

 - за свој рад одговоран је шефу одсијека, 

Пословна комуникација: - контакти унутар и изван органа у којима је понекад 

потребно да се дјелотворно пренесу информације које 

служе остваривању циљева рада, 

Статус: - општински службеник, самостални стручни сарадник 

Услови: - ВСС,  правног смјера или први циклус студија са 

најмање 240 ECTS бодова,     

 - најмање једна година радног искуства у траженом 

степену образовања, 

 - положен стручни испит за рад у општинској управи  

 - познавање рада на рачунару 

Број извршилаца: - 1 извршилац 

 

                                                              Члан 3. 

У Одјељку V – 9, Одсијек за послове цивилне заштите и територијалне ватрогасне 

јединице иза тачке 6. додаје се нова тачка 7. 

 

„7. РУКОВОДИЛАЦ ТЕХНИЧОГ СЕКТОРА 

 

Опис послова: - организује рад техничког сектора, 

 - води техничку документацију цјелокупне ватрогасне 

технике и опреме, 

 - брине се о правилној употреби ватрогасне технике 



Број  2/17                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                  Страна   49. 

  

 - алазира утрошак горива, мазива и води евиденцију о 

замјени аутогума и акумулатора, као и свих дијелова на 

моторним возилима, 

 - брине о регистрацији ватрогасних возила и атестирању 

возила и одговарајуће ватрогасне опреме, 

 - води евиденцију о утрошку електричне енергије и воде 

 - одговоран је за исправност ватрогасне опреме, 

потписује путне налоге у вези техничке исправности 

возила,  

 - по потреби управља моторним возилима, 

 - учествује по потреби на интервенцијама, 

 - брине о требовању потрошног материјала за потребе 

Територијалне ватрогасне јединице,  

 - обавља и друге послове по налогу старјешине јединице, 
Сложеност: - рутински послови са великим бројем међусобно 

повезаних различитих задатака у којима се примјењују 

једноставно и прецизно утврђене методе рада и 

поступци,  
Самосталност у раду: - самосталност у раду ограничена је надзором и помоћи 

непосредног руководиоца у рјешавању стручних 

питања,  

Одговорност: - одговоран је за благовремено и квалитетно извршавање 

послова и задатака, 

 - за свој рад одговора старјешини јединице, 
Пословна комуникација: - контакти унутар унутрашње организационе јединице у 

којој је систематизовано радно мјесто, 

Статус: - технички радник 

Услови: - ССС  у четворогодишњем трајању техничког смјера,  

 - положен стручни испит за ватрогасца у Територијалној 

ватрогасној јединици 

 - положен испит за возача Ц категорије 

 - најмање двије године радног искуства у траженом 

образовању, 

Број извршилаца: - 1 извршилац 

 

 

 

Члан 4.  

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном 

билтену општине Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                   Василије Перић,дипл.ек.  с.р. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                  

Број: 02-12-8/17 

Датум, 16.02.2017.године  
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (“Сл. .гласник Републике 

Српске”, број: 97/16) Начелник општине Угљевик утврдио је Пречишћени текст 

Правилника о платама, накнадама и осталим примањима запослених у Општинској 

административној служби Општине Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“, 

број 8/08, 10/08, 3/09, 1/10, 8/11, 5/12, 6/12, 7/12, 2/13, 8/13, 5/14, 13/15, 5/16, 1/17 и број: 

02-12-6/17 од 07.02.2017. године )  

 

П Р А В И Л Н И К 

О  ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ОСТАЛИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У 

ОПШТИНСКОЈ АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ 

ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

( пречишћени текст) 

 

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

           Овим Правилником се у складу са законом, Општим колективним уговором, посебним 

колективним уговором за запослене у области локалне самоуправе и Појединачним 

колективним уговором за запослене у Општинској административној служби општине Угљевик 

уређују правила о платама, накнадама и осталим примањима запослених у Општинској 

административној служби општине Угљевик. 

 

II – ПЛАТЕ 

Члан 2. 

          Запосленом припада плата за пуно радно вријеме утврђена у складу са појединачним 

колективним уговором и овим правилником. 

          Основна плата за пуно радно вријеме утврђује се тако што се цијена тада, као израз 

вриједности за најједноставнији рад, помножи са одговарајућим коефицијентима који су 

утврђени чланом 6. Појединачног уговора и чланом 3. овог Правилника. 

         Саставни дио основне плате је увећање по основу укупног радног стажа запосленог који 

износи 0,5% за сваку навршену годину радног стажа. 

 

Члан 3. 

         Разврставање послова по сложености (стручној спреми) прописаној за радна мјеста врши 

се према јединственој номенклатури занимања. 

        Висина коефицијената за обрачун плата запослених у складу са појединачним колективним 

уговором утврђује се на следећи начин: 
1. прва платна група: 

-послови на којима се захтијева стручност (неквалификовани радници) ............................2,50 

2. друга платна група: послови на којима се захтијева стручност која се стиче средњим 

           образовањем у трајању од три године (КВ радник III степен) 

    .....................................................................................................................................................3,50 

- возачи ....................................................................................................................................4,40 

- технички секретар.................................................................................................................4,49 

3.     трећа платна група: послови на којима се захтијева стручност која се стиче средњим     образовањем 

у трајању од четири године (IV степен).............................................................................................4,50 

4.  четврта платна група: послови на којима се захтијева стручност која се стиче специјализацијом на 

основу стручности средњег образовања (ВКВ радник V степен) 

………………………………………………………………………………...................................................4,70 

5.       пета платна група: послови на којима се захтијева стручност која се стиче вишим образовањем (VI 

степен) и то: 

- виши стручни сарадник, замјеник старјешине ватрогасне јединице  ........................................5,50 

- руководилац службе за јавне набавке, инвестиције и надзор ....................................................7,00 

6.     шеста платна група: послови на којима се захтијева стручност која се стиче  високим образовањем 

(VII степен) и то: 
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-самостални стручни сарадник, комунални полицајац, инспектор, шеф одсијека, старјешина 

територијалне ватрогасне јединице........................................................................................7,00, 

- шеф одсијека за рачуноводство и трезор и шеф одсијека за буџет и 

финансије.............................................................................................................................................7,50, 

- секретар СО-е, начелник одјељења..................................................................................... 8,40, 

- интерни ревизор ..................................................................................................................10,00. 

„Службени билтен општине Угљевик“, број 10/08, 3/09, 5/12, 8/13 и 1/17) 

 

                                                                         Члан 4. 

           Ако запослени који је распоређен на радно мјесто за које је предвиђен алтернативни 

степен стручне спреме, а ако запослени има нижи степен стручне спреме предвиђен у 

алтернативи, висина основне плате одређује се према вишем степену у алтернативи умањен за 

10%. 

 

                                                                          Члан 5. 

           Плата приправника и других радника који немају положен стручни или други 

одговарајући испит који су по закону дужни положити умањује се за 20%. 

          Основна плата приправника утврђује се према коефицијенту платне групе предвиђеном за 

стручну спрему у којој приправник обавља приправнички стаж. 

 

                                                                            Члан 6. 

     Основна плата запосленог, утврђена у складу са појединачним колективним уговором, 

увећава се: 

1. По основу вршења високо-сложених, најсложенијих и изузетно значајних послова у следећим 

случајевима: 

- запослени који обављају послове руководиоца службе за јавне набавке, инвестиције и 

надзор, замјеник старјешине територијалне ватрогасне јединице, шефова одсијека, самостални 

стручни сарадник за главну кљигу тразора, плаћање и поравнање, командирa смјена, ватрогасца 

и ватрогасца возача – за 10 %, 

- запослени који обављају послове интерног ревизора, секретара СО-е, начелника 

одјељења и старјешина ватрогасне јединице – за 30 %. 

2. По основу вршења послова под посебним условима рада, у следећим случајевима: 

- запослени који обављају послове: шефа одсијека за рачуноводство и трезор,  савјетника 

начелника,  самосталних стручних сарадника: за просторно планирање, за имовинско-

правне послове, руководилац службе за јавне набавке, инвестиције и надзор, виши 

стручни сарадник за послове цивилне заштите, самостални стручни сарадник за главну 

књигу трезора, плаћање и поравнање и виши стручни сарадник за координацију односа 

са јавношћу, шефа одсијека за буџет и финсансије, за путеве и инвестиције, борачко-

инвалидску заштиту и ЦЖР, за рад скупштине и њених тијела, за персоналне послове, за 

административне послове и за информисање, стручних сарадника: за електронску 

евиденцију некретнина, за послове из области пољопривреде, технички секретар, возача 

и портира-за 20%. 

- запослени који обављају послове ватрогасца диспечера – за 10 %. 

3. Запослени који обављају послове по основу посебних услова и обавезне приправности на 

раду: старјешине ватрогасне јединице, командира смјене, ватрогасаца и ватрогасаца возача – за 

20%. 

„Службени билтен општине Угљевик“, број 10/08, 1/10, 8/11, 5/12, 7/12, 2/13, 8/13, 5/14, 

13/15, 5/16 и 1/17) 

                                                              Члан 7. 

           Запосленом се може увећати основна плата по основу посебних резултата рада 

максимално до 15%. 

           Одлуку о увећању основне плате запосленог, по основу посебних резултата рада, на 

предлог руководиоца основне организационе јединице, доноси начелник општине. 
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                                                               Члан 8. 

           Коефицијенте за обрачун основне плате запосленим, у складу са појединачним 

колективним уговором, утврђује Начелник општине својим посебним рјешењем које ће се 

уручити сваком запосленом. 

           Рјешење из претходног става овог члана садржи и увећање основне плате предвиђене 

чланом 6. односно умањења основне плате из члана 5. овог правилника. 

 

                                                                Члан 9.  

           Основна плата запосленог увећава се и: 

- по основу рада ноћу – 35%, 

- по основу прековременог рада – 35 %, 

- за рад на дане државног празника и друге дане у које се по закону не ради – 50%. 

  Ако се прековремени рад обавља ноћу, увећање се врши по оба основа из алинеје 2. и 3. 

става 1. овог члана. 

                                                                 Члан 10. 

   Обрачун плата запосленим врши се за сваки календарски мјесец дана рада. 

   Исплата плата обрачунатих у складу са овим правилником и појединачним колективним   

уговором врши се најкасније до 15-ог у наредном мјесецу за протекли мјесец. 

   Припреме и обрачун плате запослених обухватају: прикупљање података о броју часова 

проведених на раду, о одсуству са посла по било ком основу, о прековременом, ноћном и раду у 

дане државних празника, прикупљање података о резултатима рада запослених и других 

података неопходних за обрачун плата. 

    Подаци из претходног става овог члана прикупљају се на посебном обрасцу који одређује 

Одјељење за финансије. 

    На основу евиденција која се воде у организационим јединицама административне службе, 

начелник одјељења односно руководилац основне организационе јединице попуњава образац и 

својим потписом овјерава тачност унесених података. 

    Одјељење за финансије Општинске административне службе дужно је да сваком запосленом 

уручи писмени обрачун приликом сваке исплате. 

 

III – НАЈНИЖА ПЛАТА  

 

Члан 11. 

       У случају када је износ основне плате запосленог, обрачунате у складу са 

појединачним колективним уговором и овим правилником, мањи од најниже плате у 

Републици Српској, запосленом се исплаћује најнижа плата у складу са општим 

колективним уговором. 

 

IV – НАКНАДА ПЛАТЕ 

Члан 12. 

       Накнада нето плате у висини од 100% исплаћује се у случајевима: 

- коришћења годишњег одмора и плаћеног одсуства, 

- државног празника и одсуствовања са посла у дане вјерских празника у складу са 

законом,                                                                

- стручног оспособљавања и усавршавања ради потреба Општинске административне 

службе, 

- привремене неспособности за рад ако је неспособност проузрокована повредом на раду 

или професионалном болешћу као и код давања крви и дијелова тијела. 

 

Члан 13. 

    Основ за обрачун накнаде нето плате за вријеме трајања привремене неспосбности за 

рад преставља нето плата коју би запослени остварио да је био на раду. 
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     Накнада нето плате за вријеме неспособности за рад проузроковане повредом на раду 

и професионалном болешћу припада у висини од 100% од основа за обрачун накнаде.  

     Накнада нето плате за вријеме привремене неспособности за рад, осим у случају 

привремене неспособности за рад проузроковане повредом на раду и професионалном 

болешћу, припада у висини од 90% од основа за обрачун накнаде. 

 

Члан 14. 

    За вријеме коришћења породиљског одсуства, мајци породиљи припада накнада нето 

плате у висини просјечне плате коју је остварила у току последња 3 мјесеца прије 

отпочињања породиљског одсуства. 

     Накнада из претходног става овог члана мјесечно се усклађује са растом просјечних 

плата остварених у Републици. 

 

V – ОСТАЛА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Члан 15. 

Послодавац запосленим на терет материјалних трошкова исплаћује: 

 

а) дневницу за службено путовање у Републици Српској, Федерацији Босне и 

Херцеговине и иностранству - у висини коју одреди Влада Републике Српске посебним 

актом, 

б) накнаду трошкова превоза код доласка на посао и повратка с послова - у висини пуне 

цијене повратне карте у јавном саобраћају, 

ц) накнаду трошкова за коришћење сопственог аутомобила код обављања службеног 

посла по налогу послодавца - у висини 20% цијене горива по једном литру за сваки 

пређени километар, 

д) отпремнину приликом одласка у пензију - у висини троструке последње нето плате 

запосленог исплаћеног за пуно радно вријеме, 

е) трошкове за прво полагање стручног испита за рад у административној служби и 

других испита који су у сврси стручног оспособљавања запосленог. 

Обавезују се запослени Општине Угљевик који остварују право на накнаду трошкова 

превоза код доласка на посао и повратка са посла да доставе Потврду о пребивалишту 

издату од стране ЦИПС-а и Потврду о висини пуне цијене повратне карте у јавном 

саобраћају. 
 

Члан 16. 

Послодавац на име осталих личних примања запосленом исплаћује: 

 

а) трошкове једног топлог оброка за вријеме једног радног дана, као и у случају 

обављања прековременог рада дужег од три сата дневно - у висини 50% најниже плате у 

Републици Српској, сразмјерно броју дана проведених у редовном, односно  

прековременом раду, када у административној служби није организована исхрана 

запослених,  

б) регрес за коришћење годишњег одмора – у висини три најниже утврђене плате у 

Републици Српској, 

ц) средства за обезбеђење зимнице - у висини три најниже утврђене плате  у Републици 

Српској, 

д)  средства за обезбеђење огрева - у висини три најниже утврђене плате  у Републици 

Српској, 

          Запослени који не оствари право на пуни годишњи одмор има право на регрес из 

тачке б) претходног става овог члана, у висини сразмјерној дужини годишњег одмора на 

који је остварио право.  
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          Исплата регреса, зимнице и огрева у висини одређеној у ставу 1. овог члана врши 

ће се уз плату подијељено у дванаест једнаких мјесечних рата. 

 

 VI – ИЗДАЦИ ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА 

 

Члан 17. 

         Издаци за службена путовања у земљи и иностранству одобравају се и утврђују у 

висини коју одреди Влада Републике Српске посебним актом. 

 

Члан 18. 

        Налог за службено путовање издаје Начелник општине или лице кога он овласти. 

        Налог за службено путовање садржи следеће елементе: 

- име и презиме запосленог који се упућује на службени пут, 

- разлог путовања и мјесто путовања, 

- датум и вријеме започињања путовања, 

- износ аконтације и висину процијењених трошкова који ће настати на службеном 

путовању, 

- одобрење за коришшћење сопственог возила у службене сврхе. 

                                                      

Члан 19. 

      Издаци за службено путовање признају се на основу обрачуна трошкова који се у року 

од 7 дана по завршетку путовања подносе, уз писмени извјештај о обављеном службеном 

путовању. 

      Извјештај о о обављеном службеном путовању и плаћене рачуне у вези са службеним 

путовањем овјерава Начелник општине или лице које он овласти. 

Овјерена документа из претходног става овог члана упућује се начелнику Одјељења за 

финансије ради обрачуна и исплате трошкова путовања. 

  Плаћени рачуни за службена путовања су плаћени рачуни за смјештај, превоз, 

резервације, такси, телефонске и телефакс услуге и друге потребне трошкове учињене у сврху 

бржег и економичнијег обављања разлога путовања. 

 

Члан 20.  

  Начелник општине може издати путни налог лицу које није запослено у Општинској 

административној служби ако постоји оправдан разлог да то лице треба да обави службено 

путовање ради потреба ОАС. 

 

VII – ОСТАЛЕ НАКНАДЕ И ИСПЛАТЕ 

 

Члан 21. 
Запосленом се исплаћује јубиларна за остварени радни стаж у следећим 

случајевима:  
- за 10 година радног стажа - у висини једне просјечне плате запослених у 

административној служби исплаћене у мјесецу који претходи исплати,  
- за 20 година радног стажа - у висини двије просјечне плате у административној 

служби исплаћене у мјесецу који претходи исплати,   
- за 30 година радног стажа - у висини три просјечне плате запослених  у 

административној служби.  
 
- За обиљежавање међународног дана жена-8.марта, свим запосленим радницама и 
службеницама у висини 2/5 најниже плате у Републици Српској. 

- За обиљежавање међународног празника – Нове године свим запосленима који 
имају малољетну дјецу до 14 година обезбиједити пригодне поклоне у роби у 
висини 1/10 најниже цијене рада у Републици Српској за свако дијете. 

Просјечном зарадом се подразумијева нето просјечна зарада свих запослених у 
административној служби у мјесецу који претходи исплати из претходног става. 
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Исплата из става 1. алинеја 1,2 и 3. овог члана извршиће се најдаље у року 30 дана од 
дана настанка јубилеја а исплата из алинеје 4.5 и 6 овог члана извршити најкасније дан 
прије настанка јубилеја.  
     Запосленом којим се јубилеј из става 1. алинеја 1,2 и 3 овог члана односи на 
непрекидан рад само у органима, тијелима и службама општине Угљевик припада 
накнада из претходног става увећана за 20%.  
 

Члан 22. 

(1) Запосленом и његовој породици може се одобрити помоћ у случају: 

 

- смрти запосленог - у висини од три просјечне плате у Републици Српској,  

 

- смрти члана уже породице - у висини до двије просјечне плате у Републици Српској,  

- тешке инвалидности запосленог - у висини двије просјечне плате у Републици Српској,  

- дуготрајне болести или повреде запосленог - у висини двије просјечне плате у 

Републици Српској,  

 

- елементарних непогода или пожара у стану запосленог - у висини двије најниже плате 

у Републици Српској. 

        Поред помоћи из претходног става запосленом ће се одобрити и исплатити и 

следеће помоћи: у случају болничког лијечења запослених и члана уже породице – 

минимално једна просјечна плата у Републици Српској, а приједлог Синдиката може се 

одобрити и више. 

       Под чланом уже породице подразумијевају се брачни друг, дјеца и родитељи 

запосленог.  

 

VIII – ПРАВА У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА - ОТПРЕМНИНА 

 

Члан 23. 

       Запосленом коме престаје радни однос у случајевима из члана 22. став 1. Посебног 

колективног уговора исплаћује се отпремнина која зависи од дужине радног стажа код 

послодавца и износи: 

а) за рад од 2 до 10 година - 35% просјечне мјесечне плате запосленог исплаћене у 

последња три мјесеца прије престанка радног односа, односно уговора о раду или која 

му припада по овом Колективном уговору, за сваку навршену годину рада,  

б) за рад од 10 до 20 година - 40% плате из тачке а) овог члана,  

ц) за рад од 20 до 30 година - 45% плате из тачке а) овог члана, 

д) за рад преко 30 година - 50% плате из тачке а) овог члана. 

 

IX – ОСТАЛЕ НАКНАДЕ 

Члан 24. 

       Запослени има право на на накнаду трошкова полагања стручног испита или другог 

одговарајућег испита којег је према посебном пропису дужан да положи, као и за 

накнаду за обнављање лиценце ако је то услов за обављање послова његовог радног 

мјеста. 

      Висина трошкова из претходног става овог члана накнађује се запосленом кад испит 

положи, односно кад стекне или обнови лиценцу, а уз приложену уплатницу, као доказ о 

плаћеним трошковима. 

       Уколико запослени више пута полаже стручни или одговарајући испит, плаћени 

трошкови надокнађују му се у висини трошкова једног полагања, кад положи испит. 

        Накнада за стицање лиценце утврђује се у висини трошкова стицања лиценце, а 

накнада за обнављање лиценце, приликом сваког обнављања лиценце. 

        Запослени имају право на накнаду трошкова стручног оспособљавања и 
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усавршавања запослених ако је то услов за обављање послова његовог радног мјеста. 

       Висина трошкова из претходног става овог члана исплаћује се запосленом кад исти 

достави доказ о плаћеним трошковима. 

        Изузетно запослени имају право на накнаду трошкова стручног оспособљавања и 

усавршавања у висини 50% трошкова истог. 

 

X – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 25. 

         Ступањем на снагу овог Правилника престају да важе: 

1.Правилник о платама, накнадама и осталим примањима запослених у Општинској 

административној служби општине Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“, 

број 8/05, 3/07 и 7/07 22.07.2005. године, 

2. Одлуке о увећању основне плате број: 02-12-15/05 од 20.10.2005. године, 02-12-18/05 

од 28.11.2005. године, 02-131-8/06 од 03.03.2006. године, 02-131-6/07 од 22.03.2007. 

године, 02-131-16/08 од 06.06.2008. 

 

Члан 26. 

      Овај правилник ступа на снагу даном доношења, биће објављен у „Службеном 

билтену општине Угљевик“, а примјењиваће се од 01.01.2008. године осим одредби 

члана 7. овог Правилника. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА            

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                               Василије Перић,дипл.ек . с.р. 

Број: 02-12-9/17                                                                 

Датум,24.02.2017.године     
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02/111-2/17           

Датум: 23.01.2017.године 

 

На основу члана 82. Став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ , број  97/16) и члана 51. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен општине Угљевик“, број 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Начелник општине 

доноси: 

РЈЕШЕЊЕ 

О именовању Комисије за додјелу једнократне новчане помоћи 

 

 

Члан 1. 

Именује се Комисија за додјелу једнократне новчане помоћи у следећем саставу: 

 

1. Мирослав Мирковић – предсједник 

2. Раденко Михајловић – члан и замјеник администра. техничког  сарадника 

3. Душко Вићић – члан 

4. Слађана Стојић – члан 

5. Душица Стевановић – члан 

6. Љиљана Маринковић – административно технички сарадник 

 

Члан 2. 

 

 Задатак Комисије је да размотри примљене захтјеве, утврди стварно чињенично 

стање и у складу са Правилником о једнократној новчаној помоћи лицима у стању 

ванредне социјалне потребе утврди приједлог за додјелу једнократне новчане помоћи. 

 

             Члан 3. 

 

 Задатак административно техничког сарадника  је да прима захтјеве, припрема их 

за сједнице Комисије, води записник са сједница Комисије и припрема акт о рјешавању 

захтјева, као и друге послове по захтјеву  Начелника општине везане за рад Комисије. 

У случају привремене одусутности административно техничког сарадника све 

послове из претходног става овог члана  преузима замјеник административно техничког 

сарадника. 

Члан 4. 

 

Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да важи Рјешење о именовању 

Комисије за додјелу једнократне новчане помоћи бр.02-40-1335/13 од 27.11.2013.године 

и Рјешење о измјени рјешења о именовању Комисије за додјелу једнократне новчане 

помоћи бр.02-111-17/15 од 24.04.2015.године. 

 

Члан 5. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном 

билтену општине Угљевик“. 

                                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

             Василије Перић, дипл. ек.  с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

Број: 02/5-423-72/11 

Датум, 17.02.2017.године 

 

На основу члана 59. и 82 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 51. и 60. Статута Општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“, број 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), члана 11. Правилника 

о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и других 

привредних дјелатности („Службени билтен Општине Угљевик“, број 3/11), Начелник 

Општине доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 
Савић Миловану из Тутњевца исплатити на име подстицаја за регресирање 

камате на пољопривредни кредит, износ од 135,45 КМ . 

Одјељење за финансије извршиће ово Рјешење на терет буџетске позиције 

Капитална улагања у привреду Општине Угљевик за 2017.годину. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Савић Милован из Тутњевца је поднио захтјев број 02/5-423-72/11 у коме тражи 

исплату подстицаја за регресирање камате на пољопривредни кредит. Комисија за 

разматрање захтјева за остваривање права на новчане подстицаје за развој пољопривреде 

и других привредних дјелатности је на терену констатовала да је Савић Милован из 

Тутњевца намјенски уложио кредитна средства и позитивно мишљење предочила 

Начелнику општине, те је одлучено као у диспозитиву овог Рјешења. 

Ово Рјешење не подлијеже плаћању административне таксе, а против истог се 

може уложити приговор Начелнику општине Угљевик у року од 8 дана од дана пријема 

овог Рјешења. 

Рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном билтену 

Општине Угљевик“. 

 

 

 

                                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

             Василије Перић, дипл. ек.  с.р. 
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На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске” број: 97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик (“Службени билтен 

општине Угљевик” број 6/05, 4/08, 5/09,4/12 и 3/14), 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” 

- 2017: 

 

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. Споменко Новаковић 60,00 КМ 

6. Душан Јовичић           100,00 КМ 

7. Ведрана Симић            100,00 КМ 

8. Ивана Бабић   50,00 КМ 

9. Станимир Тодић  50,00 КМ 

10. Милан Тодоровић  60,00 КМ 

11. Јасна Ковачевић             60,00 КМ 

     УКУПНО: 720,00 КМ 

 

 

II 

 

 Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет позиције 412943 (расходи 

по основу пријема, манифестација и слично). 

 

 

III 

 

 Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у “Службеном 

билтену” Општине Угљевик. 

 

 

 

РЕПУЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                        Василије Перић, дипл. ецц. с.р. 

Број: 02-40-355/17                                                                             

Датум, 24.02.2017. године                                                              

  



Број  2/17                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                  Страна   60. 

  

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број  97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен 

Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Начелник општине Угљевик  

доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Социјалистичка партија Угљевик 

II 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

 

Конто бр. 415211 –  Текући грантови политичким  организацијама и удружењима у 

износу од   100,00 КМ за текуће активности. 

 

III 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће објављено у „Службеном билтену 

Општине    Угљевик“.                  

                                                                                        

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                              Василије Перић, дипл. ек. с.р. 

Број: 02-40- 24 /17                                                      

Датум: 11 .01.2017. год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број  97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен 

Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Начелник општине Угљевик  

доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Социјалистичка партија Угљевик 

II 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

Конто бр. 415211 –  Текући грантови политичким  организацијама и удружењима у 

износу од   600,00 КМ за текуће активности. 

III 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће објављено у „Службеном билтену 

Општине    Угљевик“. 

       

                                                                                     

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                              Василије Перић, дипл. ек. с.р. 

Број: 02-40-  25 /17                                                      

Датум:11.01.2017. год 

 



Број  2/17                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                  Страна   61. 

  

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број  97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен 

Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Начелник општине Угљевик  

доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Женски кошаркашки клуб „Рудар“ Угљевик 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

Конто бр. 415213 –  Текући грантови  у износу од   1.500,00 КМ за текуће расходе клуба. 

 

III 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће објављено у „Службеном билтену 

Општине    Угљевик“. 

                      

                                                                                         

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                              Василије Перић, дипл. ек. с.р. 

Број: 02-40- 15 /17                                                      

Датум:13.01.2017. год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број  97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен 

Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Начелник општине Угљевик  

доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Борачкој организацији Угљевик 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

Конто бр. 415215 –  Текући грантови  у износу од   2.500,00 КМ за спонзорство на 

меморијалном турниру „Војвода Мандо“. 

 

III 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће објављено у „Службеном билтену 

Општине    Угљевик“. 

                                                                                     

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                              Василије Перић, дипл. ек. с.р. 

Број: 02-40-42  /17                                                      

Датум: 12 .01.2017. год 



Број  2/17                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                  Страна   62. 

  

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број  97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен 

Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Начелник општине Угљевик  

доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Културно умјетничко удружење „Рудар“ Угљевик 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

 

Конто бр. 415217 –  Текући грантови  у износу од   2.500,00 КМ за традиционално 

организовање Годишњег концерта и обиљежавање Крсне славе КУД-а. 

 

III 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће објављено у „Службеном билтену 

Општине    Угљевик“. 

                                                 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                              Василије Перић, дипл. ек. с.р. 

Број: 02-40-   37 /17                                                      

Датум: 12 .01.2017. год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број  97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен 

Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Начелник општине Угљевик  

доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Борачка организација Угљевик 

II 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

Конто бр. 415215 –  Текући грантови  у износу од   1.150,00 КМ за учешће екипа на 

меморијалном турниру „Војвода Мандо“. 

III 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће објављено у „Службеном билтену 

Општине    Угљевик“. 

                                                 

  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                              Василије Перић, дипл. ек. с.р. 

Број: 02-40- 56 /17                                                      

Датум: 16.01.2017. год 

 



Број  2/17                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                  Страна   63. 

  

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број  97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен 

Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Начелник општине Угљевик  

доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Удружење родитеља са четворо и више дјеце „Анђелчић“ Угљевик 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

Конто бр. 415219 –  Остали текући грантови непрофитним субјектима у износу од 

500,00КМ за додјелу новогодишњих пакетића. 

 

III 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће објављено у „Службеном билтену 

Општине    Угљевик“. 

      

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                              Василије Перић, дипл. ек. с.р. 

Број: 02-40-2615/16                                                      

Датум: 16 .01.2017. год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број  97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен 

Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Начелник општине Угљевик  

доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Општинско удружење пензионера Угљевик 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

Конто бр. 415219 –  Остали текући грантови непрофитним субјектима у износу од 

750,00КМ за текуће активности. 

III 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће објављено у „Службеном билтену 

Општине    Угљевик“. 

                                                 

  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                              Василије Перић, дипл. ек. с.р. 

Број: 02-40-2672/16                                                      

Датум:16 .01.2017. год 



Број  2/17                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                  Страна   64. 

  

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број  97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен 

Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Начелник општине Угљевик  

доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Женски кошаркашки клуб „Рудар спорт“ Угљевик 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

Конто бр. 415213 –  Текући грантови спортским и омладинским организацијама и 

удружењима у износу од 2.000,00КМ за текуће активности. 

 

III 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће објављено у „Службеном билтену 

Општине    Угљевик“. 

                                                 

                                                                                    

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                              Василије Перић, дипл. ек. с.р. 

Број: 02-40-87   /17                                                      

Датум: 20.01.2017. год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број  97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен 

Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Начелник општине Угљевик  

доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Светосавска омладинска заједница Угљевик 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

Конто бр. 415219 –  Остали текући грантови непрофитним субјектима у износу од 

2.000,00КМ за организацију традиционалне Светосавске академије. 

 

III 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће објављено у „Службеном билтену 

Општине    Угљевик“. 

                                                 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                              Василије Перић, дипл. ек. с.р. 

Број: 02-40-23/17                                                         

Датум: 17.01.2017. год 



Број  2/17                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                  Страна   65. 

  

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број  97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен 

Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Начелник општине Угљевик  

доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Клуб малог фудбала Угљевик 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

Конто бр. 415213 –  Текући грантови спортским и омладинским организацијама и 

удружењима у износу од 6.000,00КМ за текуће активности. 

 

III 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће објављено у „Службеном билтену 

Општине    Угљевик“. 

                                                 

  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                              Василије Перић, дипл. ек. с.р. 

Број: 02-40-72   /17                                                      

Датум: 18.01.2017. год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број  97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен 

Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Начелник општине Угљевик  

доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Кошаркашки клуб „Рудар “ Угљевик 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

Конто бр. 415213 –  Текући грантови спортским и омладинским организацијама и 

удружењима у износу од 1.000,00КМ за текуће активности. 

 

III 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће објављено у „Службеном билтену 

Општине    Угљевик“. 

  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                              Василије Перић, дипл. ек. с.р. 

Број: 02-40-86   /17                                                      

Датум: 20.01.2017. год 



Број  2/17                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                  Страна   66. 

  

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број  97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен 

Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Начелник општине Угљевик  

доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

ОКК „Рудар 2015“ Угљевик 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

 

Конто бр. 415213 –  Текући грантови спортским и омладинским организацијама и 

удружењима у износу од 1.000,00КМ за текуће активности. 

 

III 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће објављено у „Службеном билтену 

Општине    Угљевик“. 

                                                 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                              Василије Перић, дипл. ек. с.р. 

Број: 02/5-40-85/17                                                      

Датум: 20.01.2017. год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број  97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен 

Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Начелник општине Угљевик  

доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Удружење младих категорија ФК „Рудар “ Угљевик 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

 

Конто бр. 415213 –  Текући грантови спортским и омладинским организацијама и 

удружењима у износу од  500,00КМ за текуће активности. 

 

III 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће објављено у „Службеном билтену 

Општине    Угљевик“. 

                                         

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                              Василије Перић, дипл. ек. с.р. 

Број: 02-40-69   /17                                                      

Датум: 24.01.2017. год 
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број  97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен 

Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Начелник општине Угљевик  

доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Српска радикална странка Угљевик 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

Конто бр. 415211 –  Текући грантови политичким  организацијама и удружењима у 

износу од   2.362,00 КМ по Програму расподјеле средстава непрофитним организацијама 

за 2017.годину по броју 01-40-2695/16 од 23.12.2016.године. 

 

III 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће објављено у „Службеном билтену 

Општине    Угљевик“. 

                                                                                     

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                              Василије Перић, дипл. ек. с.р. 

Број: 02-40- 154  /17                                                      

Датум:27.01.2017. год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен 

Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Начелник општине Угљевик  

доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Црвени крст РС Општинска организација Угљевик 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије  на терет са позиције 

 

Конто бр. 415212 – Текући грантови хуманитарним организацијама и удружењима у 

износу од   10.000,00 КМ по Програму расподјеле средстава непрофитним 

организацијама за 2017.годину по броју 01-40-2695/16 од 23.12.2016. 

III 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће објављено у „Службеном билтену 

Општине    Угљевик“. 

                                                                    

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                              Василије Перић, дипл. ек. с.р. 

Број: 02-40-156 /17                                                     

Датум: 27. 01.2017. год 
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број  97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен 

Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Начелник општине Угљевик  

доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

СДА ОО Угљевик 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

 

Конто бр. 415211 –  Текући грантови политичким  организацијама и удружењима у 

износу од   1.041,00 КМ по Програму расподјеле средстава непрофитним организацијама 

за 2017.годину по броју 01-40-2695/16 од 23.12.2016.године. 

 

III 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће објављено у „Службеном билтену 

Општине    Угљевик“. 

                                                                                       

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                              Василије Перић, дипл. ек. с.р. 

Број: 02-40-155 /17                                                      

Датум:27.01.2017. год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број  97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен 

Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Начелник општине Угљевик  

доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

СНСД Милорад Додик Бања Лука 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

Конто бр. 415211 –  Текући грантови политичким  организацијама и удружењима у 

износу од   3.023,50 КМ по Програму расподјеле средстава непрофитним организацијама 

за 2017.годину по броју 01-40-2695/16 од 23.12.2016.године. 

 

III 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће објављено у „Службеном билтену 

Општине    Угљевик“. 

     

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                              Василије Перић, дипл. ек. с.р. 

Број: 02-40- 153 /17                                                      

Датум: 27 .01.2017. год 



Број  2/17                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                  Страна   69. 

  

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број  97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен 

Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Начелник општине Угљевик  

доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Српска демократска странка РС Угљевик 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

Конто бр. 415211 –  Текући грантови политичким  организацијама и удружењима у 

износу од   4.345,25 КМ по Програму расподјеле средстава непрофитним организацијама 

за 2017.годину по броју 01-40-2695/16 од 23.12.2016.године. 

 

III 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће објављено у „Службеном билтену 

Општине    Угљевик“. 

                                                                         

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                              Василије Перић, дипл. ек. с.р. 

Број: 02-40-152 /17                                                      

Датум:27 .01.2017. год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен 

Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Начелник општине Угљевик  

доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Борачка организација РС Угљевик 

 

II 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије   на терет са позиције 

Конто бр. 415215 –  Текући грантови организацијама и удружењима за афирмацију 

породице, дјеце, избјеглих и расељених лица, бораца и особа са инвалидитетом   и 

износу од  10.000,00 КМ по Програму расподјеле средстава непрофитним 

организацијама за 2017.годину  по броју 01-40-2695/16 од 23.12.2016. 

 

III 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће објављено у „Службеном билтену 

Општине    Угљевик“. 

      

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                              Василије Перић, дипл. ек. с.р. 

Број: 02-40- 151 /17                                                     

Датум:27.01.2017. год 
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На основу члана 59   Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен 

Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Начелник општине Угљевик  

доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Удружење пчелара „Мајевичка кошница“ Угљевик 

 

II 

 Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет  са позиције 

Конто бр. 415219 –  Остали текући грантови непрофитним субјектима у износу од 

500,00КМ за текуће активности. 

III 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће објављено у „Службеном билтену 

Општине    Угљевик“. 

     

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                              Василије Перић, дипл. ек. с.р. 

Број: 02-40-2717/16                                                     

Датум: 26.01.2017. год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен 

Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Начелник општине Угљевик  

доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

ЈУ Основна школа „Филип Вишњић“ Доња Трнова 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије  на терет  са позиције 

 

Конто бр. 415217 –  Текући грантови организацијама и удружењима у области 

образовања, науке и културе  у износу од  1.500,00КМ за прославу школске славе Светог 

Саве. 

III 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће објављено у „Службеном билтену 

Општине    Угљевик“. 

     

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                              Василије Перић, дипл. ек. с.р. 

Број: 02-40-139/17                                                     

Датум: 25.01.2017. год 
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број  97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен 

Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Начелник општине Угљевик  

доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Удружење воћара „Еко воће“  Угљевик 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

Конто бр. 415219 –  Остали текући грантови непрофитним субјектима у износу од 

702,00КМ за одлазак на 4.Стручно савјетовање воћара у Градишци. 

 

III 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће објављено у „Службеном билтену 

Општине    Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                              Василије Перић, дипл. ек. с.р. 

Број: 02-40-93/17                                                      

Датум: 26 .01.2017. год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број  97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен 

Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Начелник општине Угљевик  

доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Социјалистичка партија Угљевик 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

Конто бр. 415211 –  Текући грантови политичким  организацијама и удружењима у 

износу од   550,00 КМ по Програму расподјеле средстава непрофитним организацијама 

за 2017.годину по броју 01-40-2695/16 од 23.12.2016.године. 

 

III 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће објављено у „Службеном билтену 

Општине    Угљевик“. 

                                               

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                              Василије Перић, дипл. ек. с.р. 

Број: 02-40-  150 /17                                                      

Датум:27 .01.2017. год 
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број  97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен 

Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Начелник општине Угљевик  

доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

ФК „Партизан“ Доња Трнова 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

Конто бр. 415213 –  Текући грантови спортским и омладинским организацијама и 

удружењима у износу од 6.550,00КМ за текуће активности. 

 

III 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће објављено у „Службеном билтену 

Општине    Угљевик“. 

                                                                                    

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                              Василије Перић, дипл. ек. с.р. 

Број: 02-40-110 /17                                                      

Датум: 27.01.2017. год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број  97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен 

Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Начелник општине Угљевик  

доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Ловачко удружење „Патризан“ Доња Трнова 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

Конто бр. 415219 –  Остали текући грантови непрофитним субјектима  у износу од 

3.200,00КМ за доградњу ловачког дома. 

 

III 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће објављено у „Службеном билтену 

Општине    Угљевик“. 

                                                       

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                              Василије Перић, дипл. ек. с.р. 

Број: 02-40-91   /17                                                      

Датум: 31.01.2017. год 
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен 

Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Начелник општине Угљевик  

доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Томић Марко из Угљевика 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

 

Конто бр. 416129 –  Остале текуће помоћи које се исплаћују из буџета Републике, 

општине и градова у износу од  200,00КМ за котизацију на турниру у малом  фудбала у 

Лозници. 

III 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће објављено у „Службеном билтену 

Општине    Угљевик“. 

                                              

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                              Василије Перић, дипл. ек. с.р.  

Број: 02-40-2675/16                                                     

Датум: 24.01.2017. год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен 

Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Начелник општине Угљевик  

доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Дамјану Југовићу  из Угљевика 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

 

Конто бр. 416129 –  Остале текуће помоћи које се исплаћују из буџета Републике, 

општине и градова у износу од  500,00КМ за суфинансирање трошкова  студирања на 

Универзитету Еразмус Ротердам. 

III 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће објављено у „Службеном билтену 

Општине    Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                              Василије Перић, дипл. ек. с.р. 

Број: 02-40-2706/16                                                     

Датум: 13.01.2017. год 
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и  члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен општине 

Угљевик“, број 6/05,4/07,4/08, 5/09 и 4/12) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине 

Угљевик за 2016.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

 Oдобрава се  буџетском кориснику ЈУ СРЦ „Рудар“ Угљевик,  за мјесец новебар, да  

може извршити реалокација средстава са позиција: 

 

-412700-Расходи за стручне услуге...............................................................................13,00КМ 

-412300-Расходи за режијски материјал.....................................................................376,00КM 

На позицију: 

-412900-Остали расходи..............................................................................................389,00КМ 

 Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за унос оперативног буџета да 

може на основу овог Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења. 

 

III 

 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у „Службеном 

билтену општине Угљевик“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                          Василије Перић, дипл. ек. с.р.                                                                       

Број: 02/5-40-123/17                                                                                               

Датум: 25.01.2017.год                                                

                                                                                  

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и  члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен општине 

Угљевик“, број 6/05,4/07,4/08, 5/09 и 4/12) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине 

Угљевик за 2016.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 Oдобрава се  буџетском кориснику ЈУ СРЦ „Рудар“ Угљевик,  за мјесец децебар, да  

може извршити реалокација средстава са позиција: 

-412500-Расходи за текуће одржавање.......................................................................390,00КМ 

-411200-Расходи за бруто накнаде...........................................................................3.100,00КМ 

На позицију: 

-412900-Остали расходи..............................................................................................390,00КМ 

-411100-Расходи за бруто плате...............................................................................3.100,00КМ 

 Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за унос оперативног буџета да 

може на основу овог Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења. 

III 

 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у „Службеном 

билтену општине Угљевик“.  

                                                                                
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                          Василије Перић, дипл. ек. с.р.                                                                       

Број: 02/5-40-122/17                                                                                               

Датум: 25.01.2017.год                                                
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и  члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен општине 

Угљевик“, број 6/05,4/07,4/08, 5/09 и 4/12) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине 

Угљевик за 2016.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

 Oдобрава се  буџетском кориснику Општинској управи Угљевик,  за мјесец децебар, 

да  може извршити реалокација средстава са позиција: 

-411100-Расходи за бруто плате...........................................................................35.192,00КМ 

На позицију: 

-511100-Издаци за изградњу и прибављање.......................................................24.992,00КМ 

-415200-Грантови у земљи....................................................................................10.200,00КМ 

 

 Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за унос оперативног буџета да 

може на основу овог Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења. 

 

III 

 

 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у „Службеном 

билтену општине Угљевик“.  

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                          Василије Перић, дипл. ек. с.р.                                                                      

Број: 02/5-40-182/17                                                                                               

Датум: 31.01.2017.год                                                
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и  члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен општине 

Угљевик“, број 6/05,4/07,4/08, 5/09 и 4/12) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине 

Угљевик за 2016.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

 Oдобрава се  буџетском кориснику Општинска управа Угљевик,  за мјесец децебар, 

да  може извршити реалокација средстава са позиција: 

 

-411100-Расходи за бруто плате...............................................................................1.522,00КМ 

-412300-Расходи за режијски материјал..................................................................2.348,00КМ 

-412600-Расходи по основу путовања.............................................................................3,00КМ 

 

На позицију: 

 

-412200-Расходи енергије, комуналних и комуник.усл.......................................1.477,00КМ 

-412700-Расходи за стручне услуге..........................................................................292,00КМ 

-413900-Расходи за затезне камате.............................................................................37,00КМ 

-511100-Издаци за изградњу објеката....................................................................2.067,00КМ 

 

 

 Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за унос оперативног буџета да 

може на основу овог Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења. 

 

III 

 

 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у „Службеном 

билтену општине Угљевик“.  

 

  

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                         Василије Перић, дипл. ек. с.р.                                                                                                                                             

Број: 02/5-40-123/17                                                                                               

Датум: 25.01.2017.год         
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и  члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен општине 

Угљевик“, број 6/05,4/07,4/08, 5/09 и 4/12) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине 

Угљевик за 2016.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

 Oдобрава се  буџетском кориснику Центру за социјални рад Угљевик,  за мјесец 

децебар, да  може извршити реалокација средстава са позиција: 

 

-412300-Расходи за режијски материјал.....................................................................25,00КM 

 

На позицију: 

 

-412900-Остали расходи..............................................................................................25,00КМ 

 

 

 Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за унос оперативног буџета да 

може на основу овог Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења. 

 

 

 

III 

 

 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у „Службеном 

билтену општине Угљевик“.  

 

  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                          Василије Перић, дипл. ек. с.р.                                                                                                                                            

Број: 02/5-40-125/17                                                                                               

Датум: 25.01.2017.год                                                
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и  члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен општине 

Угљевик“, број 6/05,4/07,4/08, 5/09 и 4/12) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине 

Угљевик за 2016.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

 Oдобрава се  буџетском кориснику ЈУ Дјечији вртић „Душко Радовић“ Угљевик,  за 

мјесец децебар, да  може извршити реалокација средстава са позиција: 

 

-412400-Расходи за материјал за пос.пот..............................................................2.335,00КМ 

-411100-Расходи за бруто плате...............................................................................118,00КМ 

-412600-Расходи по основу путовања.....................................................................297,00КМ 

-412300-Расходи за режијски материјал...................................................................10,00КМ 

 

На позицију: 

 

-412200-Расходи по основу утрошка.....................................................................1.146,00КМ 

-412700-Расходи за стручне услуге.......................................................................1.614,00КМ 

 

 

 Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за унос оперативног буџета да 

може на основу овог Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења. 

 

 

III 

 

 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у „Службеном 

билтену општине Угљевик“.  

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                         Василије Перић, дипл. ек. с.р.                                                                                                                                             

Број: 02/5-40-107/17                                                                                               

Датум: 24.01.2017.год                                                
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и  члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен општине 

Угљевик“, број 6/05,4/07,4/08, 5/09 и 4/12) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине 

Угљевик за 2016.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

 Oдобрава се  буџетском кориснику Центру за социјални рад Угљевик,  за мјесец 

новебар, да  може извршити реалокација средстава са Агенције за развој малих и средњих 

предузећа Општине Угљевик позиција: 

 

-412100-Расходи по основу закупа............................................................................515,00КМ 

 

На позицију: 

 

-412200-Расходи по основу утрошка........................................................................271,00КМ 

-412600-Расходи по основу путовања......................................................................189,00КМ 

-412700-Расходи за стручне услуге............................................................................55,00КМ 

 

 

 Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за унос оперативног буџета да 

може на основу овог Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења. 

 

 

 

III 

 

 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у „Службеном 

билтену општине Угљевик“.  

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                          Василије Перић, дипл. ек. с.р.                                                                                                                                            

Број: 02/5-40-131 /17                                                                                               

Датум: 26.01.2017.год                                                
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и  члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен општине 

Угљевик“, број 6/05,4/07,4/08, 5/09 и 4/12) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине 

Угљевик за 2016.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 Oдобрава се  буџетском кориснику Мјесне заједнице Угљевик,  за мјесец децебар, да  

може извршити реалокација средстава са позиција Општинске управе Угљевик: 

-411100-Расходи за бруто плате................................................................................168,00КМ 

На позицију буџетског корисника Мјесне заједнице: 

-412200-Расходи енерфије, комунални и комуник.усл...........................................168,00КМ 

 Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за унос оперативног буџета да 

може на основу овог Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења. 

 

III 

 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у „Службеном 

билтену општине Угљевик“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                          Василије Перић, дипл. ек. с.р.                                                                                                                                            

Број: 02/5-40- 145 /17                                                                                               

Датум: 24.01.2017.год                                                

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и  члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен општине 

Угљевик“, број 6/05,4/07,4/08, 5/09 и 4/12) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине 

Угљевик за 2016.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 Oдобрава се  буџетском кориснику Општинска управа Угљевик,  за мјесец децебар, 

да  може извршити реалокација средстава са позиција: 

-411200-Расходи за бруто накнаде трошкова запослених..............................146.644,00КМ 

-411100-Расходи за бруто плате..........................................................................24.549,00КМ 

 

На позицију: 

-412500-Расходи за текуће одржавање.............................................................171.193,00Км 

 Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за унос оперативног буџета да 

може на основу овог Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења. 

III 

 

 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у „Службеном 

билтену општине Угљевик“.  

                

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                         Василије Перић, дипл. ек. с.р.                                                                                                                                             

Број: 02/5-40- 144 /17                                                                                               

Датум: 26.01.2017.год                                                


